
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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απ [ἢ Ἰθοΐ ετίρμπιτεβ οἵ τ  ΦΡΙὰ πὰ 

3ζδε Φεβίδπιεητα 

ὌΌΝΌΕΕ ΤῊΞ ἘΡΙΤΟΝΒΗΙῚΙΡ ΟΕ 

ΤΗΕ Εν. (ΗΑΕΒΙΙΕῈΘ Αὐασυῦσταϑ ΒΕΙΟΘΘΘ, Ὁ.Ὁ., Ὁ. ωττ. 
Εαἀευανα Κοδέκεονε Ῥγοΐξεδον 97) Βιδίίκα! Τἀεοέρργ, 

ὕπο ΤΑφοίορ ταὶ δέρμα, Νίοτυ Ὑονγα; 

ΤΗΕ εν. ΘΑΜΌΕΙ, ΚΟΙΙῈΕΘ ὈΕΙΝΕΕΚ, Ὁ.Ὁ., θ.εττ. 
Κορέης Ῥγοΐέςςο» οΥ Ηεδνετσ, Ουρονά; 

ΤΗΣ Εν. ΑἸΙΕΕΕ. ΡΙΌΜΜΕΕ, Ὁ.Ὁ. 
δαείον οὐ ὕχκινενείν Οοέΐερν, Θεγάακ, 





ΝΟΜΒΕᾺΘ 

ΟΘΟΕΟΚΟΕ ΒΌΟΗΑΝΑΝ ΟΚΑΥ͂, ΜΑ., Ὁ.Ὁ. 
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5ΚΕΤΩΗ ΜΑΡ ογ ΡΑΙΕΘΤΙΝΕ 
ΠΟ ΒΤΗΑΤΙΝΟ ΦΟΜΜΕΝΤΑΑῪ ΟΝ ΝυΜΒΕΗ5 

ὅεσρ ὧν “{9) 95 
4 

ιΙδ'. ξὸ 56 46 
ογορὴς, “8 ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝ ΠΕ ἘΝ: 

“ηκ,»ον ίσονες 4δοινη ἦν ῬΑ ὅγε Σ : 
ἡσν 5“ δα " δος τ ᾿ ἰδία ἢ: 9 Ν-λλὼκς «Ἄνοες Ὲ. οὸγ ἀρ τ ΩΝ ἢ ΓΙᾺ 

ΣῈ Σ΄. ὲ ι.΄. 
ὦ» ῥήεα σε" δουναίσ,νδε 5δοινν ὅδυξ «-.. ὦ δι... 
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ΤΗῊΗΕ ἱντεηναάτίοναι. Οείτιοαι. ΟΟΜΜΕΝΤΑΡΕΥ 

Α 

Γ(ΟΚΙΤΙΓΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΑΟΕΤΙΟΑΙ, 

(ΟΜΜΕΝΊΑΚΥ 

ΟΝ 

ΝΟΜΡΒΕΒΙΝ6 

ΒΥ 

σαΕΟΚΟῈ ΒΌΟΓΗΑΝΑΝ ΟΚΑΥ, ΜΑΑ. Ὁ. 
ΦΒΟΡΕΒΒΟΝ ΟΡ ἨΗΕΒΕΕΝ ΑΝῸΌ ΟἿΥΝΌὉ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ἘΧΕΘΣΕΘ51 

ἿΝ ΜΑΝΒΡΙΚΙῺῸ ΟΟΥ ΒΟ, ΟΧΡΟΚΌ 

ΝΕΝ ΥΟΚΚ 

ΓΟΗΑΚΙῈΘ ΘΟΚΙΒΝΕΚΝΘ 50Ν5 

1903 
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7λε Κίγλι ο' Τραναδίοι ἀκα (ἡ Κεῤγοάύμεοέΐοπ αγε Κετεγοδαῖ. 



, «ς Ὁ 

ΡΕΕΕΑΟΘΕ. 

[Τ᾽ ἴ5 ἢνε-δηά-ϊγῖν γοαγβ σίηοε τῆς ἘπρΓ]5ἢ ἐγαηβί δείοη οὗ 

Κ' 6115 (οπγπιοπίδτν οἡ ΝυΊΡεγβ, νν σῇ δα Ὀεεη ρΡυ ] 5η6α 

Ϊῃ (Οεγπίδην ἧνε γεδῖθ Ὀείογε, ἀρρεαγε. Νείζῆεγ τῆς 

«ὁ 2εαξε»ς Ορ»126 47, ΤΟΥ δὴν οἴπεν Επρ] ἰ5ἢ (οτηπηδηΐαγν 

οἡ ἴδε Ὀοοϊκς ρΡιυ] 56 α οἴποα, βοϑϑεβϑϑαβ δὴν ἱπάερεπασηϊ 

ναῖε. ΚΚε]} 5 ἱητεγργείδαίίοη ϑδἰαγίεα ἴτοπὶ ἃ αἰδηάροιηϊ 

ννοἢ ννᾶ5 δὲ (ἢς τἰπ|6 ὑγοίεβδϑεαϊν, δηᾶ τεοορσηΐϊβεαά ἴο Ὀσδ, 

σοηδογνδίίνα, ἃηα ψὨϊοἢ ἴΠ6 δάνδηςς οὗ βοῃοϊδυβῃρ ἰῃ τῆς 

ἰῃΐογναὶ 85 ἱπογεδϑίησὶν δον ἴο Ὀ6 υπίεηδῦϊθ. [{ ἰ5 

ὈΠΠΘΟΟΘΘΑΙΥ ἴο 54 τήηοῦα ἴο ἱπαϊςαῖα (ἢ6 πεεα ίογ ἃ ποὶν 

ἘρΡΊ]5ἢ (οπιηιοηΐδγγ. 

Ιη σειγηδην ἃ βεοοηά εὐϊίοη οὗ Κα ε1}}5 ννοσὶς δρρθαγεά 

ἴῃ 1870, πη ̓5 (οπιπγχεηΐαγυ ἰἱῃ 1886, δηα ϑίγαοκ᾽β ἴῃ 

1894φ.« Το Ὠ1ΠΠπαηη [πε ρῥγαϑεηῖ νίαν 15. ρυϑῖν ἱπάςδιεά. 

Βιυΐ ὄνεη βίηςε 1886 οἰδηάροίηϊς ἢανε οπαηρεά, δηἃ Κηον- 

Ιεάσε οὔ πῆδῃν ϑρεςίδὶ ροίηϊβ Ὧ85 ἱπογεαϑδεά, [{ ἰβ ἴῃς αἱπὶ 

οὗ τὴ6. ργοϑεηΐ (ὐοπηπηθηΐδιν ἴο δηδῦϊα [πε γεδάδγ ἴο ἴοοῖκ 

αἱ δηὰ ἱπίεγργεῖ ἴπ6 Βοοὶς οὗ Νυπιθεῖβ ἰγτοπὶ [656 ἢξνν 

βίδηαροίηϊθα ἰῃ τῆς ᾿ἰσῃϊ οἵ ἴῃ6 πενν, ἃ5 ννεὶ! δἃ8 οὗ (ἢε οἷά, 

Κηον]εάρα. 

Τνο πὲν σεγγίδη (οιηπιεηίαγίεβ ἃῖῈ δηποιπηοθσα 86 
ΠΠκεῖὶν ἴο ἀρρϑᾶγ βῃοσγίν:" ἴἢε56, οὗ οουγδθ, ἢανε ποῖ Ὀδθη 

αινδ 140 ]6 ἴοσ 056 ἴῃ [6 ῥγεραγαϊίζοῃ οὗ [ἢ6 ργδϑθηΐ νο]ιπΊθ. 

ἘΟης ἴῃ Νονδοῖς᾽ 9 “Ζαηπαξονενιθηίαν σι 44 7, ΌὉΥ Βαδηίβος : ἰῃς οἵδε 
ἰχλ Ματγιὶ 5 Αερδὸρ Παμα-Οονηηιθηίαν δῆς 447, ὉγΥ ἩοϊΖίηρες. 

νυἱὶ 



ΝΣ ῬΕΕΕΑΓΟΕ 

Α ἔενν πιοηποργδρῇϑβ οὐ Ἴογίδίη ϑεοίίοηβ οὗ τῆς Ὀοοκ δαᾶνς 

Τεσδην ἀρρθαγεα, δπα Ῥαϊεγβοη 5 οὐ σαὶ εἀϊτοη οὗ ἴῃς ἴοχῖ 

νν 85 ΡΟ] 5 πεα ἰῃ τροο; Ὀυῖ ἴῃ ἴπε6 πιαίῃ (6 ξεῖν τηδίεγιδὶ 

ἴογ ἴῃς ἱηϊεγργείδίίοη οὗ ἴμε θοοῖκ ἢδ85 ἢδά ἴο θὲ βουρῆϊ ἴῃ 

ΤΟΤΕ ρσεηοσγαὶ νοσκβ οἡ [εχ οργδρῆν, Τοχίμδὶ δπα 1,1 γὰσγν 

(τ οΐσι, Ατομεοίοσν, δηὰ Απίῃσγοροίοσυ. [που ρίοηϑ 

δη4 Μοπιυπιεηίαὶ Ενϊάεποα ἤᾶνα οαϑί 655 αἴγεος Ἰίρῃϊ οἡ 

Νυπηθεῖβ ἤδη οἡ πλδην οὗ (ἢ ὈοΟἕϑ5 οἵ ἴῃς ΟΪα Τοκίδηχοηζ, 

Οπ ἴμα οἴμοσ μαῃάᾶ, δανούδὶ ϑδϑοϊΐοῃβ οὗ ἰδ6 ὕοοῖκ, ψδη 

νίενεὰ ἔγοπιλ {π6 σἰαπάροϊηϊ οὗ πιοάδγη δηϊζῃσγοροϊορίοαὶ 

βίυαγ, Εϑρθοίδ! ν 845 γεργεβεηίϊεά ἴθ ἴπῸ ννοσκβ οὗ Τγΐοῦ 

δηαὰ Ἐταζο, σαΐῃ σχεῖν τη ἰηΐο] ρῚ1]Πν. 

Μϑην οὗ {δε ψοῦκβ ἴο Ψψῆῃϊςῃ (ἢ6 ντίτεσ 5 Ὀεθη τηδίηὶν 

ἱπάεδιεοα νν1}] θα ἰουηὰ ἰῃ [ῃ6 1,51 οὗ ΑὈ γεν αἰίοης (Ρ. χνὶ); 

οἴδεῖϑ, ἰη ἴδε ἰἰογαΐυγα σίνεη δὲ ἴπῸ Ὀεριηπίηρ οὗ βενόσαὶ 

βεοίίοηβ οὗ ἴῃς (οπιπιεηΐδγυ δηά ἴῃ {πε ἰοοϊποίϊεβ. ϑρεοίδὶ) 

τείεγεηοα τῇδῪ ες πιαάςε στα ἴο [6 νοϊΪυπια οἡ ει ΕΓ ΠΟΙῚΥ 

ἱπ [ες ῥγεβεηΐ βεῦΐθϑ. [ἴῃ βοπὶε ραγίβ ἴῃς. Βοοῖκβ οἵ Νιυπιθδεϑ 

δηα ΤειζοΓοΟΠΟΠΊΥ ἃ. ρᾶγϑ]]6] ; ννῆθγα [ἢ15 15 [ῃς σδ56, 1 Δ5 

(τεαυ θην βεαπιεά Ραϑὲ ἴο Ἔχρίαίη πηαίϊϊεγϑ, ν Ὠ ἢ Ὠδα Ὀδεη 

δἰτεδάν {ὉΠ} αἰβουβδαα ἴῃ τη (οπ)ηηδηΐαγυ οὐ Π)ειτεγοπογην, 

ὈτὶεΗ͂ν δΔηά νὴ ἃ γείεγεησςα ἴο παῖ ννοῦκ. Νυτθεῖϑ 15 4150 

οἰοβεῖν σεϊαϊεαὰ ἴἰο Εχοάιβ δηά 1,ενττςυ5; Ὀυξ [πε σοπηπγοη- 

ἴΔγῖ65 οἡ ἴχεϑε Ὀοοΐκβ ανε ποῖ γεῖ δρρεδαγεὰά ; οογΐδαίη πηδίζοιϑ 

ποῖ δ᾽] υἀεὰ ἴο ἰῃ Νυπθοῦα σῃου]α οὈνίοιϑὶν απὰ {πεῖγ {8]] 

ἐχρ δηδίϊη ἴῃ ἴῆοβα ἡνοσκβ : ἰῃ οἴεσ σα565 ἰζ ἢα5 Ὀδθη τηοῦα 

αἰ ῆςυ: ἴο ἀεοϊάς ννῆσσγε ἴῃς ἔμ Ποῦ ἀϊδουδθίοη βἤουα πιοϑῖ 

ἡδίυγα ἱν θὲ σίνεη οἵ δουρῆζ; Ὀυξ 1 Πορε [δι 1 ἤανὸ Ὀδθη 

8Ὁ]ς ἴο ἀνοϊά Ὀοΐῇ ἰδανίηρ ἴοο πιιςοἢ ἴο τὴν [ΕἸ ]ονν-οοηίτγ υΐοῖς 

ἴο 15 5θγίεβϑ, ἀπά ὑπάἷν δπιςοραίίησ [Π6πὶ ἴῃ τινας 1 ἰ5 ογ 

{Ππεπὶ ἴο ἱπίεγρτεῖ. 

Ιη τῆς {ταηϑ]Θγδϊΐίοη οὗ Ῥσορεσγ Ναπιεβ 1 ἤᾶνε (Ο]]οννοά 

ἐπ τῆς πιαίη {Π6 ῥγδοίίοε οἵ {πε δαἀϊΐοσ οὗ 1ῃ6 ϑϑγίεβ ἱπ ἢὶϊς 

(οπιηιεηΐαγν, οἡ 1)ευςγοποσν. Βαΐ ἰη [Πε ἰδϑῖ εἰρῃξϊ γεαγβ 



ῬΡΕΕΕΑΓΕ ἶχ 

{Πο56 πὸ αγὰ {Πεῖγ ἴο υ56 15 ννοτῖκ ἤᾶνε Ὀδοη Ὀεσοπιίηνσ 

ἰποσγααϑίησ!ν δοσυκίοπγεά ἴο ἴδε ἔογπὶ Κγαλεθελ: 1 Ὦᾶνε ἴπεγα- 

ίοτε δάορίδἀ ἰΐ ἴῃ ῥγείεγεηςε ἴο ἴῆε ποη-ἴογτη ἡελουαΐ, ἴοτ ἴϊ 

σαηποῖ ςοπΊα ΔΓ 5ῃοσγί οὗ τεργεϑεπίίπρ πε οτἱρίηδὶ ὑσοπαη- 

οἰδϊίοη. Τῆς αὶ 1 ἢανε {γδηβὶεγαῖθα ὉΥ 5, βίποθ ζ, ννῆξη 

σογηραγίϑοη ἢᾶ5 ἴο Ὀ6 πιδάβ ψ ἢ τῆς Δτδίς, 15 πιὶϑ]εδάϊηρ ; 

(ἢ15 πεςοδβϑϑιίαϊεβ βυ δι υτηρ Θεϊορμεῆδα, ϑοϑῃ, εἰς., ἴοσ [ἢ 8 

[Ἀγ Ζεϊορμεδδα, Ζοϑῃ, εἰς. Οτοβ5 γείεγεηοαεβ ὑπάδγ Ζ 

ἴη ἴπΠ6 1πάεχ ({η πε οᾶ5ε οἵ νογάς Ὀεσίπηΐϊησ ν ἢ (ἢ 5 Ἰετίατγ) 

Μ1},1 Πόρος, αἰπηϊη 5 ἢ δὴν αἰ συν νν: ἢ [Π|5 πᾶν οσοδϑίοη 

ἴο 5οπῆα γεδάθγβ - ὙΠ6 υδης 165 οἵ νοννεὶβ 1 Ὦανε ἴῃ πηᾶην 

ο84565 ποῖ πηδικοα δὲ δνεσὺ οσουγγεηςα οὗ {πε ννογὰ, θὰ οἠΪν 

οη ἴδε ἢτγϑοϊ οσσυγγεηςθ, οὐ ψ Ὦετο, ἔογ ἴῃς 5αϊκε οἵ σοπηρδγίβοῃ, 

1ἴ τνδϑ ἱπιρογίδηϊ. 

ὙἼΤΠ6 πηδρ, ἰἰ ἰ56 πορεᾶ, νν}}] ργοναὲ ἃ Ἴοοηνεηΐδηοα ἰῇ ἃ 

νΟΪΠη6 ΠΟ ὩΘΟαβϑατ Υ σοηΐαϊη5 ἃ ΠυΠΊΡετ οὗ σεορταρῆῇ- 

ἰς4] ποΐδϑ5 δηὰ αἰβουβδίοηϑβ, πη γείεγϑ ἴο ρίαςεϑ ψϊοἢ σαηηοῖξ 

δε ἰουπά ἴῃ δὴν ϑἰηρὶα αχίϑί πρὶ δηα εα51} δοσθϑϑί]6 ΠΊΔΡ. 

Το δνοϊὰ [86 υπίοτίπηδῖα σοηϊιδίοη ρῥτοάυσςεά ὃν {π6 

ΠΟΙ ΠΊΟΠ ΡῬγδοίίςα οὗ αἰϊδοπίησ ΟἹά Τεβίδπιεης παῖηθς ἴο 

5165 ὄἌνθὴ ψῇθη τῆ6 ἰἀεηςβοδίίομθ ἂα δὲ Ὀεϑδί νϑσν τπ- 

ςεγίαίη," τῆς δποίεηξ πᾶπηες ἤανα Οἱ Ὀεεη ἰπϑοτίεα ἤθη 

τῆ6 ᾿Ιἀδηςβοδίίοηβ ἃῖα γε ἔγοπὶ 4] γεδϑοηδοϊα ἀουδῖ; ἴῃ 

ΟἾΠΟΣΙ σᾶ965 πιοάδσγηῃ ὩδΠΊε5, ἐστ ηρι 5 ηεα ἔγοση (ἢ6 δηςίθηξ 

Όν αϊθδγεηςα οὗ ἴγρε, ανε Ὀεεη υϑεα, ΔΙ πους ονοτ- 

ογοιναϊησ [ἃ νου] παν Ὀεεη ἱπηροβϑὶθ]ς ἴο ἱποϊάδ 411 (ἢ 6 

δἰἴα9. (δϑρεςίδ!ν ἴοϑε Εδϑὶ οὗ Τογάδη) ἴο νῃιοἢ τσείεγοηςα 

15 τπηδάβ ἱπ ἰῆε (οπηπηοηΐαγν, Ὀὰϊ ποὴς ἴπαϊ εξ βϑϑθηζαϊὶ. 

ἴο ἴῃς υπάετοίαπαϊησ οὗ ἴδε ποτα ἱπιρογίδης ποίεϑ ἤᾶνᾷ 

θδδη 1ηϊδητοηδ]}ν οπγιεα. 

Ιπεςαά ποῖ τερεδῖ οἵ δρίζοπιῖσδε ἤδγε ννμαῖ 1 ἤᾶνο σαϊα ἴῃ 

ἴῆς [Ιηϊτοασυσίίοη οἡ ἴῃς ταϊσίοιβ ναῖε οὗ Νυθεσθ. Βιυῖ 

4 ΤΠ ίδυϊτ 5 νΈγῪ σοηβρίουοιϑ ἴῃ ἴπα οἴπογννῖβαε σοηνοηΐϊοηξ τῇδ οἵ 
Ῥαδιοβίῖαα ἰῃ Ἀίυγγαγ 5 27α»6]} Ο]αςείεαὶ αῤ«ο, εἀϊιεὰ Ὁγ Ο. Β. Οτυηπάγ. 



Χ ῬΕΕΕΑΓΕ 

οπα (πίηρσ 1 πᾶν δά : Νυτηθεῖβ 5 Ὀυῖ ρατί οὗ ἃ ᾿νῃοΐε ; δηά 

1ῃς νά]τε οὗ ἴῆ6 ρασγὶ σδῇ οὐΐγ ὈςῈ δάδαυδίεϊΥ ἡιάσεά νἤεη 

[15 οοηπηφοζίζίοη ψΠἢ τ[η6 Ψ ὮΟΪα 5 Ὀογηδ ἴῃ τη. 5111 πῆογε 

ἴγι16 15 τ 5 οὗ ἱηάϊνίάυ4] βθςοςοη5 οὗ ἴἢ6 ὍΟΟΚ ; ἰπ βοπὴθ οὗ 

ἴΠε56 ννα σοπηθ δοσοβϑ8 Ἵγι δ, οσ ρχ πλίεῖνα, οὐ νοῦν ἱπιρογίεςϊ, 

τοὶ σίοι 5 ἰάεα8 δηὰ βεηζπηεηΐβ; 1 ανε [εἰς τ τὴν ἀυΐν, πο 

1655 ἴῃ ἴδε ἰηζογεβῖβ οὗ σε σίοη [ἤδη οὗ βοῃοίδγϑθῃ!ρ (δηὰ ἴῃ 

80 ίατ 858 ἴῃς ροδὶ οὗ Ῥοζῇῃ ἰ5 (γι, (Πεῖγ ἰηϊεγεδῖθ ἂὰ (6 

8816), ἴο ἱπαϊςαῖα 45 [Πν πὰ 845 (δι }}ν 45 1 οουϊά τμε 

οσυάθηθβϑ δηὰ ἱπηρογίεοϊίζοηθ οὗ ἴπε56 1ἀδαϑ 85 ννὲ]] 5 πε 

ἔπε δηὰ πίρμον ἰάβαϑ [ἢδξ ἢπά {πεὶγ Ἴχργαϑϑίοῃ ἴῃ οἵδπον 

Ραγίβ8 οὗ ἴηε Ὀοοίκ. Ἐογ ἴῃς Πίρῃεβί (ῃαΐ ἴῃς τσεϊρίοη οἱ 

Ιςγααὶ διζαϊπεὰ ἴο σδῃ οἷν 6 ΠΙΠῪ ἀρρτγεςοϊαϊθα ἴῃ ἴῃς Πρ 

οἵ ἴῃ Ἰοινεϑσῖ ννϊςἢ ἰξ τουοδεά, βοπγεῖΠ165 νν Δ ΟΪΪγ, Θοπγθ Ἰ Πγ65 

Ῥαγί αν, ἴο ἰγαηϑίοσγηι δηα ἐηηοῦ 6. 

Μγ ᾿δϑῖ νογὰ γηυϑβὲ ΡῈ οὴβ οὗ [6 ναγγηθϑδὶ στγαιίυδ οΥ 

[πΠ6 υπννεαιγίηρ αἰϊοηϊίοη ΜΠ Π ΨὨΙοἢ Ὦγ. Ὀτίνοσ ἢδ5 τεδὰ 

ΤΩΥ Ὀοοΐκ 85 ἰξ 85 θεδθὴ ραϑϑίηρ [σου ρῇ [Π6 ρῥγεβϑ, δηα ἴογ 

(ὴ6 πιπΊοτγου5 βυρρεϑίίοηβ νυν τ ν Ὠϊοἢ Ὧς δ45 ἑανοιιγεά πηδ. 

1 ἢ85 ποῖ Ὀξδη αἰννανϑδ ροβϑίἷς ἴο {1186 ἴΠ 656 ϑδιιρ ραϑίίοηβ 

85 ΓΪν 851 οσουϊὰ ανε ν ἰϑῃθά ; ἴο ἢανε ἄοπα 50 νοι] ἢᾶνε 

ἱηνοϊνοα ονοτπλυςἣ τεαγγαηρσεγηδηΐ οὗ ἴῃς ρῥγηϊεα ϑῃδεῖβ; Ὀὺΐ 

δνθῇ 85 ἰἰ 15, [6 ψόοσκ ἢδ5 θεδη εὐσχοῃεα ἴῃ πηδην Ρῥἷδςοαβ ἃ5 

ἃ Γα5}}} οὗ τἢϊ5 μεῖρ, ννῃϊοἢ σῇ οηἷν Ὀὲ ἀν ἀρρυεθοϊαϊθα ὃν 

ἴποβϑ6 ννῆο ἢᾶνα σγεςεϊνεα οσγ σίνεη δἰ πὶ ΐαγ ϑογνίσθ 1 πιυδῖ 

4150 {παηὶς (δες εὐϊίούα οὗ ἴπ6 Φηεγωζοῤααϊ!α βηεδέϊσα ἴον τὴς 

ἴανοιυγ οὗ ΑἸ] οννίηρ᾽ πε ἴο 566 δάνδηςε βἤθεϊβ οὗ πἼΊΔΩΥ δγίς]θς 

ἴῃ τπδαὲ ψνοσῖκ, ἱποϊἀϊηρ δοσὶς ἴῃ ἴτἢ6 ἰογί ποοπληρ δπα σοη- 

οἰαά της ουγίἢ νο] αΠΊ6. 
ᾳ. ΒΌΟΗΑΝΑΝ ΟΕΚΑΥ, 

ΟΧΕΟΕῦ, 7αὀἠμαν 1901. 
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Ῥρ. 45, 55. Μογα ἰηϊεγεϑίϊηρ ἤδη ΔΩΥ οὗ {π6 ρᾶγα11ε}5 ἰο (ἢ ογάςδὶ] οὗ 
]εαίουθυ τυ ἢ δερ οἰϊοά ἴῃ ἔπε Οοπιπιεηίδσγυ, 15 ἰῃ6 ρδύδὶεῖ αὔογαςά Ὁγ 
186 γεσεηιν αἰβοονετγεά ἰαννβ οὗ Ἡαπιταυγα Ὁ :᾽ (ω 2000 Β.0.). Ιη ἴῃς ἴανν οὗ 
Νᾶυ. 5, ἴδε ογάεδὶ δηὰ (πε οδῖὴῃ οὗ ρυγρδίίοη δὰ οοπιρίποά ; ἰῃ (ἢ ἴανν οἵ 
λίδηυ (οἰἰεἀ οἡ Ρ. 45), {Π6 } γα αἱϊεγηδίϊνα πιεβδη8 οὗ γεδοβίηρ ἴῃς γι, 
Ὀυϊ 0 γυΐς 18 ρίνδ 858 ἰο (δα οἰγουπιβίδηςεβ ὑπᾶδγ ἩΏΪΟὮ ἃ ραγίϊου αγ 
αἰϊογηδίϊνα 18 ἴο Ὀς δἀορίεά ; ἰπ ἴδε Βαρυ]οηΐίδη ἰανν ἴἢ6 οδἰῇ [8 ργονίἀεά 
ἴογ οὔδ οδϑβϑε, πε ογάβδὶ ἔογ δποίπεσ.0 Αρρδγεηίν, δ8 ἴῃε εν. Η. ἣΝ. 
ἘΕορβίηβοῃ, οὗ ΡιΓΠοοὮγΥ, ἢ δ τε θη οοπιπιυηϊοαιίοη, Ἔχργοϑ565 ἰΐ, “1ἢς 

βυϑρίοίοῃ σοηῆηεξά ἴο ἴδε Πυβθαπά (Δα ἱπετγεΐογα βεϊ οσσ ηδιςα) 15 ἀδδὶι 
ὙΠ} ὃν [Πα ποτα ἰδπίεπὶ ἰεϑὶ οὗ ἃ ἐγ θυ η4]- οί ἢ ; ψ }1181 ουϊϑίας δυδριοίοη 
τεαυῖγεβ πε πιογα βενεῦα ἰγεδίπιεηϊ οὗἩ [ἢ6 νναΐεγ ογάεβ)."" ὙὍῃὲε γεϊενδηιϊ 
βϑοίίοηβ οὔ (ῆε ἰδὺ37νἡ) οὗὔὐὨἨ Βαπιπιυγα δὶ τυη 85 ἔοϊ!οννβ ἰπ Με Τοπηϑ᾽ ἰγδη5- 
ἰαϊίοη (726 Οἱάεςέ Οράδς ο7) Ζατυς ἐπ ἐλς Ἡγογ ὦ, Ἑάη. γ902): “8 1421. Π{ τἢς 
νυ οὗ ἃ πη ἢεῦ πυϑραηά 858 δοουβεά πεῖ, δηα 56 ἢ48 ποῖ Ὀδοη οδυρῆὶ 
ἴῃ Ἰγίηρ ἢ δηοίπογ πιαῖθ, βῆ 5141} ουνεᾶὰγ ΌὉῪ αοά δηά γεΐυγηῃ ἴο ἤογ 
Ὠουβα. 8.122. 18 νυἱξε οὗ ἃ πδῃ οὴ δοσουηῖ οὗ δηοίμοσ πιδῖὶα πα8 δά {Π6 
ἤηρεῦ ροϊηϊδὰ δἱ ποῦ, δηά πα5 ποῖ Ὀδθη σδιιρϊ ἴῃ ᾿γίηρ νυ ἢ δηοίποτγ πιδ]6, 
ἴογ εγ διβθδηά 516 541} ρίυηρεε ἰηΐο ἴῃς ΠοΙγ γίνεγ," ὉΤῇῆςδ παίῖυτγε οὗ ἴῃς 
ογάδδὶ, τνῃϊοἢ 18 ποσὰ ργονί δα ἴον, 18. οἱεατγὶν ᾿Ἰπαἀϊςδιθα ἴῃ 8 2: “1 πδη 

885 ρυΐ ἃ 5ρ6}1} υροῦ ἃ πιδη, ἀπά [88 ποῖ υ5ι1ῆε 4 Ηἰπιβε!, Β6 πρόοη ἡνΠοπὶ 
[86 5Ρ6}} 15 ἰα1ὰ 5411] ρὸ ἴο ἰΐὰ ΠΟΙΥ τῖνογ, ἢς 5841} ρίαηρμ:ε ἰηΐο {πὸ ΠοΙ͂Ὺ 
τῖνοτ, δηά 1{{πῸ ΠοΙ͂Υ τῖνεγ ονεγοοπηα Πῖπι, ἢς τ]ὸ ννονα πε 5Ρ6}1 τροη Πϊπὶ 

501] (αἴ ἴο Ὠἰπ56 ] ἴ Π5 ἤουβΒ6. [1 (ἢς ΠΟΙ͂ΥῪ γῖνοσ τλδῖτο5 ἔπαὶ πίη ἴο 6 
ἰηηοςεηΐ, ἀπά 45 Ξανεά Πίπι, ἢς ο ἰαἰά (ἢῈ 5ρ611 ὑροῦ Πἷπιὶ 5841] θῈ ρυΐ 
ἴο ἀδαίῃ. Ἠς νῆο ρ᾽υηρεά ἰηΐο ἴπε6 ΠΟΙΥ τίνογ 8514}} ἴακε ἴο Πἰπιβοὶ 6 
Βουδε οὗ πἰπιὶ πο νονε {Π6 5ρ61] προη Ὠΐπι.᾿" 

ῬᾺ 121, ΖοΡ. Τῆς βεςοῃά πιεδηΐηρ οὗ (συκῇ (( 4551165) ψουὰ αν Ὀδεη 
Ὀείϊεν ἀδβογιρθά 459 ΠΙΡΉΪΥ ργορδῦϊα ἰπδη 85 “" ςεγίδίη." 

Ρρ. 299, 30ο. 1 18 νεγν ἀ"Πἤσυ ἰο ἤπά ἃ τεηδογίπρ οὗ οὑϑφα ἰμδὶ ἄοο9 
Ὡοῖ ἱΠΊΡῚΥ Εἰ Π γ πιογα οὐ 1655 ἴδῃ ἴπὸ δοίυδὶ δνϊάδηςς, νος 8 βδοδηίυ, 
ναγγδηῖβ. “" Βδ|]δἀ-ϑηρογϑ," ἴηα γεηάεγίηρ ργοροβεά ἰοηρ; αρὸ ὃγ ]. ]. 5. 
Ῥεγονσῆς (ϑπ|1}}5 2.8. 11. 5844), οοπιε5 περαγεϑδί ἰο τνῆδὲ 8 γεαυϊγεά, 
ἐβροοία!ν, ρογῆαρβ, ἢ να υπαεγϑίαπα “ῬΑ]Πα ἃ ̓ ΟΠ εΗ͂ν οὗ ρορυΐατ βοηνσϑ. 
ἰγεδίίηρ (ἰκὰ τῆς ““ θογάογ πιϊηϑίγοϊβν ᾽) 1) πιοϑδὲ οδϑ8ε8 οὗ {π6 ἀείοδι οἵ 
ἔοε5, {πε ἀδεά5 οἵ ἔδπιουβ νναγγίογβ, δηᾷ ἴῃς κ6. γε σδῇ οὔἶΐν ὃς συϊάεα 
ὮΥ της παΐυγα οὗ (ῆς οπς πα οὐἱὺ βρϑοίπιθη (Νὰ. 2151-8) τῆι Βαρρϑηβ ἴο 

λλὶ 



χὶν ἈΑΌΡΕΝΌΑ ΑΝῸ ΓΟΟΚΕΙΟΘΕΝΌΑ 

Ὀς ργεβογνεά οἵ ἴῃς ροεπὶβ δεΐυα ν ϑυηρ οἵ γοοϊ οἱ ὉγΥ πος πιοη, πη 
ΓΚ {πε υδε οὗ ὅσ». ὑψὸ ἰ5 ἃ ψογά οὗ νεγὺ νἱάς πιεδηΐηρ (ρ. 344}; δὺυζ 
50πΊ6 οὗ [15 πηεδηΐη 5 γε οἰ υν ἱπαρρ 40 ]6 ἰπ ἀςιεγηληϊηρ [6 ππθδηϊης 
οἵ οὗγτο; ἴῃ6 »»λαλῖνε ϊο (ἢ 686 πιεη τεοϊϊθὰ τγαγα παϊΐμεγ βῃογῖ 
Ρτερηδηΐ βαγίηρβ οὗ ἰῃς ἴγρε ἐουπά ἰπ τ 5. 2413, ποῦ ατγίϊϑιϊὶς δροϊπερπιϑ 
δυςἢ 45 σοηϑίϊαἷα ἴῃς Ὀυ]κ οὔ α Βοοῖκ οὗ ΡῬγονεγὃϑ (ς. το .). 511}, 1 ὑσῸ 
Ὀεοδπια 50 νυ] οἷν ἀρρ᾽ϊσδΌ]6, [ἃ 18 Ὠθοσββαγυ ἴο δἰΐον ἔογ ἴῃ ργοῦΘὈΠ Υ 
ἰῃαῖ ἴῃε ροεπιβ νίεηςς {Π6 “ Ὀ411Δἀ -5ἰηρεγϑ᾿ ἀεγίνεα {μεῖς ἤδη όσα ηοΐ 
βέγιοΥ Ππιϊτεά ἰο ἃ βίηρῖε ἴγρε. Τῆςο υβαᾶρεβ οὗ ὑγῸ πιοβὶ ἀϊγεςοιν βογνίςθ- 
ΔὃΪα ἴῃ σοπϑιἀεγίηρ {πε ἴγρε οὗ ροεπιβ γεοϊϊεα ὃν ἴῃς ““ Βα4|1Δἀ-σρογϑ τ᾿ δ γα 
ἴο θ6 ἔουπά ἴῃ 15. 145, Μίο. ,', ΗΔΌ. 25. Τῆὸ »κη"ἀἄἀελᾶὲ οἵ 15. 145 ἰ5ἡ δ 
(απιρδα] βδοηρ᾽ ονεῖ ἴῃς 41] οὗ με Κη οὗ Βανγίοη, [5γαο}᾽5 σγεδῖ ΠΟΙ ; 
(815 »μᾶςλαϊ τὰν Με1} ἤανα Ὀδδη πιοάεϊ!]οαὦ οὐ ἴπε δηοίεηϊ "μεελᾶϊῆνε οὐ 
“Ρ411445,᾿ τυ ῆϊο ἢ υϑεά ἰο ὃς δοίυδ!ν γεοϊϊοα ; πιᾶην οὗ ἴπε56 ρορυΐαγ δηὰ 
οἤεη-τεροδίθα ροσπιϑ8, ᾿ἃ ἰ8. ΟἿΪΥ ΡγοῦΔΡΟΪΟ, 5111} εχίϑι δα ἰῇ δηά δῆδγ {πὸ 
ΕχΙο, ἀπά ννογα Κηονν ἰο ἴῃς δυΐϊδον οὗ 18. 14.- Ῥοβϑιρίν, δοινανοσ, ἰῃς 

»μάςλάϊ ἴῃ 15. 14 Ἔχοεῖὶβ ἴδ6 δηςϊοηὶ »κ" ελᾶϊᾧρε ἴῃ Ἰεηρίῃ, εἰα θογαίίου, δηὰ 

γίϊϑεῖς 5|11 85 σιγοδιν 85 (ἢς αἀἶγροβ οὗ 1 ,απιοηίδίοηβ Ἔχοοῦὶ ἴῃς δϑαγίϊοσ 
ἀΐγρεβ οἰϊδά ἴπ 2 5. ,''", Αι. κ᾽, δπά, 80 ἴδγ 845 ἰεηρίῃ δηὰ εἰαθογαίϊοη 
τα οοποοσγηδά, (6 πιογα ἔδπιοιβ ἀἴγρε οὗ Ὠανία (2 5. 1115), ΤὙὨδ υ86 ἴῃ 
ΗΔ. 25 ἰ58 5ἰπιίϊασ. Τῆς »"ἄςλαϊ οἵ Μὶίς. 25: 18 δ δα ἃ “" ΪἸαπιοεπίδιοη " 

(π}}; Ὁ 15 ηοἔ ἃ ἔγυπιρμδὶ ρόδα ; ἴῃ βρ!(ε οὗ δὴ οὈνίουϑὶν σοττγυρί ἰοχὶ (566 
Νοννδοῖς᾿ 8 Οορῆηε.), ᾽ξ βοπιαυνμδὶ οἱ σαγὶν Ὀενν81}5 [ἢ6 οδ᾽απι 65 οὗ [5γδεῖ. 
ῬΡοϑβ5ιδῖν, (πεγεΐογε, ἴῃς “" 4118 ἀ-ϑίηρογβ τῇδυ εἰ {{π|68 αν τνογκοά οἡ 

(ἢς ἐπιοίϊοηβ οὗ {Ππεῖὶγ δυάϊδησα ὃν οἴπογ ἰπδη ἱσιυσηρῆδὶ δηᾶ πογοῖς ϑοηρϑ. 
{84 ““Ἰαπιοηίϊδιιοη " ("})) πὐρϊ Ὀ6 ἰογπιδα ἃ »πᾶςλᾶϊ, πιρ ϊ ποῖ 8130 ἃ ζήπαλ 
ογ ἀἴγγμε, βυοῦ 845 (δὶ ἴῃ Ἐζεῖς. 193.9, ν ἢ 115 σογγεςὶ δ υϑἱοηβ, Ὀ6 53: π|}18 εἶν 

οἰα58εα Ὁ ἴω δὴν οδϑε ἰἰ 8 ῃἢαζαγάουβ ἴο δϑϑυπια ἴπδι (δ ἴογη τεελᾶὶ 
οουἱά ποὶ ἢανε Ὀδεοη δρρὶεα ἴο τΔηΥ ροοίσδὶ οοπιροβι(ίοηβ νυν ϊοῇ ἀο ηοὶ 
ὮΔΡΡΕΩ ἴο ὃς 80 ἰεγπχεά ἴῃ ἴῃς ΟἿ᾽; Ῥυΐ, 1{Π18 Ὅς 50, 1ξ 15 ἱπιροβϑίθ]ς ἴο 
ἀείεγπιηα, ἹὮ (Π6 Θοδηῖν ενιάθπος ἀνδιδρῖς, (ῃ 6 ργεοῖβα γαηρε οὗ βυδ]εςῖβ 
τῆς (Πμ6 “ ὉΔ|16 - Πρ γα τ ἰγεαϊεά, οὐ ἴῃ6 απιοίΐοηβ ἴο ψνῃοἢ ΠΟΥ δρ- 
Ῥεαϊοά, 80 ἴδγ 8 ἴπε ελαγηςίορ οὔ ἰῇς ροεπὶ ἰ8 σοποογηεά, ψ βδουα 
ροσμδρϑ ὃς 7υβϑει|ῆεά ἴῃ σοποϊυάτϊηρ (ἔγοτσι ἃ σοπηραγίβοη τυ Νὰ, 2151: 
τὶ ἃ »πᾶςλαϊ ννὰ8 ἃ Ῥοεπὶ ἀθδ]ηρ ργε- οπλθηςν ἢ νᾶῦ οὐ ἀοδίοδι, θυὶ 
αἱ (ῃς 8άπιε {ἰπ|6 νυ τθη ἴῃ 8 1655 εἰεναίθα βίγαίη (ἤδη ἴΠ6 γί πηρ δὶ οὐος 
οἴ Εκ. 15 δηά 7. ς, ἀηὰ 490 ργοῦδοὶΥ ἰγοαϊίης ἴῃς ἴμεπια ἔγοῃι ἃ τῆοΓγα 
δόσαν Ροϊαὶ οὗ νίον, 



ΡΑΙΝΩ͂ΡΑΣ ΑΔΒΚΕΡΙΑΤΠΟΝΘ5 ΣΗΡΣΟΥΕΦ. 

Θ ὑι 

Ὁ Ὁ 

αεπαρετκάξο ετανααον 

1. ΤΈΧΤΒ ΑΝΌ ΝΈΕΚΝΞΙΟΝΒ, 

Αυϊμογίβεά Νεγβίοω. 
ΕπρΠ|58} ΨΝεγβίοη. 
Τς Μαββογείίς Τοχὶ (ὦ. 6. {πε νος] 156ἅ ἰαχὶ οἵ ἴῃε 
Ηεῦτεν Β:Ὁ]6). Ναγίδηϊβ ἰπ (86 Ηδῦτενν οοὐϊςοο5 
Ὧανα Ὁδδη οἰϊοὰ ἔγοπι 6 Κοβϑί, Καγέα Ζεείίον 3 

Μεί. 7εςί., νοὶ. ἰϊ. 

ΟΙά Τεβίδπιεηϊ. 
ἘΕενίϑεα Νεγβίοη. 
Τὰς ϑαπιδγιίδπ γεοδηβίοῃ οὗ ἰ(ἢς Ἡδῦτγοινν (υπνοςδ]- 

1566) ἰοχὶ (εα, ΒίαγηοΥ, Οχίοσγά, σ709ο). 
Τῆς Οτεεῖς (ΧΧὺ Νεγβϑίοῃ οὔ {πῸ ΟἹά Ταεβίδπιθηϊ 

(εά, ϑιυνεῖς, Οδπιρείρε, 1887)--1804) ΤὨα τεδαϊηρϑ 
οὗ (86 οοὐϊςε58 ἄγϑ, ἤδη ὩδΟΟΘΒΆΓΥ, αἰϑιϊηρυ5ηοὰ 
ῃυ5 :--ῴχα 65 (ΑἸεχαηάγίδη, Ναιοδη, εἴς.); Ῥυϊ 
(ἀτ -Ξ [υοΐδη᾽ 5 τεαοδηϑίοη 85 εὐϊϊεά ὉΥ ἴαραγάς 
(2 έδν. Ῥεί. 7Τεοί. σγῶος, Αδιιίηρσοη, 1882). Ὁῇῃὲε 
ουγϑῖνο58 αν Ὀδοη (οοοδβίοηδ γ) οἰϊοα ἔγοαι Κγ͵εΐ. 
Ζ7ε:. Ογώοσ, σε υαγίἐς ἐσεξοπέδμα, δα. Ἡοΐπιο5, 
Οχου. 1798. 

] εν ἰϑἢ γοοθηβίου οὗ (ἢ Ηδῦτγεον (υηνοςδ] 8366) ἰοχῖί, 
ἡ. 6. ἴῃ οσοηβοηδηΐβ οὗ ἴδ οταϊηδευ Ηεῦτγεν Μ9595. 
δηὰ ρῥγἱηϊοά ΒΙ0165. 

ΤὮς ϑγγεῖδο Νεγβίοη (Ῥεβδϊο), 
ΤὮο Ατγαπιδαῖς ψεγβίοοϑ οὐ Τἀγριπι8. [0 σοπιπιοηΐν 

βίδηδβ ἰῇ ραγίίουϊαν ἔογ (6 Ταγρυπὶ οὗἩ Οπϊκεΐοϑ, 
ὙΠΙοδ, ΏΘΩ Ὡδοδβϑαγυ, ἰ5 ἀἰβιϊρι 5η6α 45 ἴζο, 
Φ1επΞΞ ῃς (80-0 4114) [εγυβδίεπι Ταγρυπι; 67 7.0-- 
πΠ6 Ταῦρυπὶ οὗ Ϊ]οηδίμδη. Τῆοβε ἃγὰ οἰϊεα ἔτγοπι 
Ννα]ιοη᾿ 8 “" Ροϊγρίοιι," νοΐβ. ἱ. δηὰ ἱν. 

νΝυϊκαίο. 

2. ΘΟΈΟΘΕΒ (86ες ρρ. χχῖχ- χχχίχ), 

Τῆς ΠὨουιοτοηοπλ! 8. 

Το ΕἸοδίϑιὶς παγγαῖϊνο, οὐ ἴῃς ΕἸΟΒ δὲ, 
ΤΠ6 [ανν οὗ Ηοϊΐη658. 

ΧΚΥ 



ΧΥῚ ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ΕἘΜΡΙΟΥΕΌ 

]  .ο. . . Το Υὐδην βιὶς πδεγδβῖϊνα, ογ ἰΒε Ὑδμν ϑῖ. 
ΞΕ . . οὐ φΦ. Τα δαϊους (οτ ψνογῖς οὗ {π6 δαϊίοτ) τνῖο σοπιρὶποά 

] δὐὰ Ἑ; 4130 (6 παγγαδίϊνε οὗ  δηά ΒΕ ἤδη {ῃ 686 
οἽδηποὶῖ 6 δηλ γϑεά. 

Ρ..- . . ΤΒς νογῖς οὗ {πὰς ργίεβγ βοῆοοῖ, οὐ ἴδε (ογ δ) 
γί ΘΕ τυγζογ, 

Ρε.. . :ὃὁ. Τδπεϑυῖβοσ οὗ (δε Ηἰβίογυ οὗ ϑαογεά ᾿πϑετυξίοηϑ, οΥ 
ἢἷ8 τνογὶς (ἐ Ξ- στουηάιοεῖίς ; Βεα ρ. ΧχΧΧ .). 

μι. . 5:0. Νοικ οὗ τῆς ργίθϑι νυ βοθοοὶ ἰαΐες (8δὴ Ῥὲ ("Ξ 
βεοοῃάδγυλ 

Ρε, . . ὁ ὃἵΝοιῖ οὗ πε ρῥυίθβ  Υ βοῆοοὶ οἴ ποογίδίη (3:5) δίς, 
ὕυϊ ἸΏ ΒοΠ16 04.568 ρΓΟΌΔΌΟΪΥ δαγίἑεν ἰἤ8η Ῥε, 

α. ΑὐΤΗΟΗ 5 ΝΑΜΕΒ ΑΝῸ ΒΟΟΙΒ. 

[ϑες δἷςο {δῆς ᾿ἰεγαΐυγε οἰϊεά δὲ (πὸ Ὀερίπηΐης οὗ δονογαῖ 
βεοίίοηβ οὗ ἴπ6 Οοιηπδηίδιυ ; (Π6 ψογκ8 ἴδυ5 ρίνδη δζε, 
χοἰ Π 1Π6 βΒεοιίοη, οἴϊδη οἰϊεὰ Ὁ 186 δυΐποτ᾽β ἤδπιὰ οἠϊγ.] 

Ἀδϊ9. . ε . ἾΝ. ΕἙ. Ααάϊ5, 7λῪλ6 Τοοοωνιεηίς οὗ ἐδ ἰεκαίεμολ, 
νοΐ. ἱ. 1892; νοΐ. 1ἰ. 1898. Μοὶ. ;. οοηΐϊδιη5 ἰη 
ςοηϑβοουίΐίνα ἔογαι ἴῃς ψοτε οὗ ]Ε ; νοὶ. 11. [δαὶ οἱ 
Ὦ εδπα Ρ; Ὀοιϊἢ νοϊυπιο5 ἰηοϊπα ᾿ηἰγοάυςίοΩ5 δηὰ 

οὐ Εἰσὶ ποία. 
Βδοοὺῦ ᾿ ὁ .ς ΒΒ. Ν». Βδοου, 72ε 7γέῤ᾽ὁΚε 7Ζγασέξίοπ οΥ ἐᾷς Ἐχοάμς 

(Ηεασγίίογά (]}.5.4.), 1804). 
Α ἰγαηϑίαιϊίοη οὗ ἔχοάυβ δηὰ Νυπιθοῦβ δηΐ {11ὲ 

ἷλϑι ομδρίογβ οἵ Ὀουϊογοποτυ (ἐχοϊυβϑίνες οὗ (πε 
ἀειϊδομοά ἰανν5) ἴθ νος τπ6 ψνοτγῖς οὗ 1, Ε, 
δὰ Ρ, πὰ εοαϊίοτίαὶ δααϊιοῦβ, οἷἴς., τὸ αἰ 5.1ὴ- 
Ευϊκπμεά ΌὈΥ νατγίδιίίοηβ οὗ ἴγρθὲ. ἴω δὴ δρρεηάϊχ 
1ῃ}6 πιδίῃ ἀοουπιοηῖίθϑ αἀγὸ ρίνεῃ δβαραγδίεϊυ δηὰ 
σοπβεουΐνεϊγ. Τηὶς νοῦς ρῖνεβ ἴῃς τγεβυ] 5 οἱ 
(Πς ΠΙΟΓΑΓΥ δηδὶ  δὶβ ἴῃ ἃ τοδὶ οοηνοηϊδηΐϊ ἔογτῃ, 
δηα (πὸ ογιῖοδὶ ἐἰϊδουδβδίοηβ αὶ οἴει τηδγκοά ὉῪ 
τοσοῦ δουΐδη685. 

Βαδγίῇ (ογ βατίῃ Δ: 3) 1. Βαγίῃ, 22:6 ΔΜιιορεϊμαϊδιϊμηρ ἐπ ὅδηι δορεδίδελφη 
,“δ2γαοΐλθη, Ἰ,εἰρζΖίρ, 1804. 

Β0Β. . . Ἅ44Πεϑγετ σπὰ Ξηρίέδλ Ζοχέοοη οὐ ἐλε ΟἹα 7Ζεκέαν νι, 
δασεα οπ ἐλε Ζοτίοον απαὰ 7 λεσαμγμς οΥΓ Οὐδεμέις, 
Όγν Ε, Βτονη, Ο. Α. Βγῖριεβ, δηὰά 5. Ε. Ὀτγσίνοσ, 
Οχίοσγά, 1891 Ε΄. (ραγίβ 1-το, γεδοῃίηρ 85 ἔδῦ δἃ5 [, 
ηονν (]}4ῃ. 1903) ΡυὉ]1566). 

ΒΝ. . . . ϑδεε]ῖ]νραγάσ. 
84. ᾿ . . Εανγά Εορβίηβοη, 2 δ]ίσας εσσεαγεῖες ἐπ Ῥαϊδε δ 

(γείδγθησεϑ δὲ ἴο δά, ἵ, ἴθ ρᾶρὸβϑ οὗ ν Ποἢ 
ΑΓ6 πηαγκεοά δἱ (Π6 »ηοοΐ οὗ (6 ρᾶρϑβ8 οὗ ε. 2), 
Ιοπάοῃ, 1841; Ζαΐθγ 818], εξεαγοδές, τιδς2. ἙἘμὼ. 
2, 1856, 



ΡΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ἘΜΡΙΟΥΕΌ χν!ὶ 

ΓΗ. - . 

Ὁ αν. Θ Φ 

28. Ἔ - 

Ὠ 6]. ᾿ : 

ῃι. [ Φ 

Ὀτίϊνεῦ). Φ 

7Τὴε εχαίεμοΐ αἀεσοογραέτιρ ἔο ἐδ Κευΐϊεεα γεγείονι 
αγγαηροα ἐπ ἐές οοησέϊξμοηέ ἀοσμηεόπές ὃν δ“ ηεδε75 
97 ἐᾷς ϑοείεέν οΥ Π ἑσίονίοα! ΤἼεοΐορν, Οχϑνά, απὰ 
«ατέεα, ευὐδὰ ἐπέγοσμοξίοη, ποίές, νιαγρίπα γε γεηοες, 
απο ςτγποῤέτοαΐ ἑαδῖφς, Ὁ }. ἘἙ. Οαγρεηΐεγ δηά Ο. 
αγίογά- Βαι(ογϑῦυ (πον 6. Ηδγίογα), [οπάοη, ᾿οοο. 
ΤὨς ἱἰηϊτοαυοίοτν πιδίίϊεγ (ἢ δααϊἸοη5), 186 

{40]ε5, δηά πιδῆγ οὗ ἰῃς ποίεϑ δδνε Ὅεεη γορυδ- 
ἰϑῃδα υηάεγ τῆς {1{|ὲ6, Ζ.4 Οον»ιροφέξίονε οὐ ἐδλέ 
εχαέφωοΐ, ὉΥ . Ἑ. (ατγρεηΐεν δοὰ Ο. Ηδείογα, 
1,οπάοῃ, 1902. 
ΓΗ. ζο]]οννεα ΌΥ 8. πυπτογδὶ δηά ϑγδοί, ϑυοἢ 85 

27}Ξ, τοῦ, ης, τοΐεγβ ἴο ἴδ ἰδ ]68 οὗ ψνογάβ δηά 
Ῥἤγαβ65 ομαγδοίοσγίϑις οὗ [Ε, Ὁ, δηὰ Ρ γεβρεοί νοεῖν 
είνεδη ἴῃ (88 πτοσῖς οὔ ὉΡ. 18ς--221 οὗ νοὶ. ἱ. οὗ 16 
Βγϑὶ εὐϊιίοη, δηά ρΡῃ. 484-425 οὔ ἴπ6 βεοοηά δαϊίοη. 
Τα ηὐπιδος ΜιΠουϊ ἴῃ6 δγηδοϊὶ ἰ8 οἴδη γσίνθη 
Ὑνοη [86 οοηίεχ γεηάεγβ ἴδε οἰϊδιίοη οὗἉ ἔῃ εἰ τ 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΒΓΥ. 

Τ. Κα. Ομουησ. 
Οοῆβις 7ριπογίβῥέέοπτεν ϑεμίξέσανγενι, Ῥατὶβ, 188: ΠΕ 
Ο. Ἡ. Οοεηῖ!, ΦὐρἸοίίωρηρ ἐπ ὅα5 αἷέε 7Τεεέαν»φηΐξ, 

6οἀ5. 4 δη 4, 18ο6. 
7.λε Ουμρησέονηε 7ηξογίῤέῥϊοηις απαᾶ ἐλ Ο7.; ἃ ἰτϑη58- 

εἶοα ([οπάοῃ, 1885), ὉγΥ Ο. Ὁ. Ννῃϊίεδουιβε. Τῇα 
δοοοιά δαϊίοη οὗἩ 226 Α εἰένιεολγί ἤδη πα 5 αἰΐς 
ΖΤεεέανεεηέ (ΑΔ ὈὈτονίαιοεὰ 1.47.}, Ὁ ΕΌ. ϑοξτιδάοσ, 
Ἐρείδγεηοοϑ δγα ρίνε ἴο ἴῃε ραζεβϑ οὗ ἴῃς )ηά 
Οεγηλδη οαϊίίοη ἩνΠῖοἢ ἀγα πιαυκεαά ἴῃ ἴῃς πιαγρίη 
οὔ (πε ἰγαῃϑίδιίίοη. 
Α {μϊνά δαϊιίοη οὗὨ ἴα ἀεγπιδη τνογ δα οά (ἀπά 

ἱπάεοα δηζτεῖὶν γαυνγ 6) Ὀγ Η. Ζίἧπιπιεγῃ δηά Ἡ. 
ΔΩ ΚΙοῦ 15 ον (Εεῦ. 1902) οοπιρϊεῖε. 

Α. Β. ᾿ϑανίάϑουη, 7εδνειυ 5ΐ)π"έίαςκ (ἙἘάίη. 1804). 
ιοξοηδτΥ οὗ (πε ΒΙΌΪς, δπὰ ἴῃ ραγίϊουϊας 4 Φιέρσέίο»»- 
ὧν οὐ έλε Δίδϊε, εαἀϊϊεὰ ὉΥγ ]4πιε5 Ηδϑίϊηρβ (Ν.Υῦ. 
18098--1902). 

Ἐτγδῃζ Ὠε]1ἰΖϑοἢ, ογ (Ῥεΐογε γεΐδγεηςθβ ἴο δε Αβϑϑγγίδηῃ 
αϊοτοδτΥ) Ετί οτος ΠὨε] 1280 ἢ. 

Αυρυὲ ὨΠΠπιδηη, λμηεεγέ, δειέεγορπον με μρια όσα, 
1886 (γευυγ τε οἡ {πε Ὀδ5|5 οὗ ποῦθε] 5 (ὐοπιπτοη- 
ἴδγυ [Κη.] οὐ ἴῃς βάπιῈ Ῥοοΐζ8, 1861). 

5. Ε. τίνες. 
(1) 4. 7γνεαΐέξο οὐ ἐδεὲ ζ.5ε οὐδε 7Ζέηδος ἐπ Πεδγειυ 

(εά. 4, Οχίογά, 1892). 
(1) 45 7νιἐγοαμοΐίοη ἐο ἐδε Ζιίίογαΐμγο οΥ ἑὰς ΟΤ. 

(αν γενιδίεα 2.0. 7.), εἰϊεὰ δοοογάϊηρ ἴο 16 
Ῥασὶηδιίου οὗ εα, 6 (Ν. Υ΄., 1897), ν Εΐϊοἢ ἰ5. τε- 
ἰαϊηςα ἴῃ ϑυδϑοαυσδηῖ δα ἰο ἢ 5. 
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δ. ς 

Εν. : 

σδ. . 

Οα8. ἃ 

α.Κ'. 

σν. 

Ἡδηρϑῖ.. 
4“ΦΡΝ.. 

782... 
.7ΡλΆ. : 

,Ρ7λ.. . 
701... 

ΚΑΤ. 
Κκαγϑ. ογ ζαγϑεγ 

1.8. . 

Κα. οὗ Κεῖ 

Κιί. ογ Κιιίοὶ 

Κόη. ὃ 

ἙἘρογοϊοῤααία Βέδιέοα, α Ογίξέραὶ Το σέίοσιανν ο7 ἐλε 
Φέδῖε, εἀϊιοαὰ ὃν Τ. Καὶ ΟΒεγης δὰ |. ϑδυϊδβεγίδηά 
ΒΙδςοῖς (Ποηά. 1809 Ε.). 
Νο 5. 1.--ἰἴς αἱ ργεβεηΐ ρυ δ] 5ῃς6ά. 

Ἡεϊητςἢ Ενναϊά. 
7Ζλε σοϊάεη δοιρά, α εἰμαν ἐπ αρὶς απαᾶὶ Κεϊέρίον;, 

ὃν ]. α. Εταζεσγ (εἄ. 2, [ωοπάοη, 1900). 
ΔνηΠπεῖπι Οαβεηίυβ, Ζεσαιγας Ζέριρ. ἀεὸγ. οὐ ἐλαϊά. 

Μεί. 7εεέ. (Ἰ,εἰρζὶρ, 1829-18ς52); ἴπς Δϑὲ ραγῖ 
(0-"} ννὰ8 οοπιρὶεἰεα δεν (ὐαβεηΐυβ᾽ ἀδδίδ (1842) 

Όγ Κοεάϊχοες. 
ΝΠ εῖπι Οαϑβοηΐυβ᾽ Πεδγᾶϊεοδό Οσγαρπαΐξ, νδ]ῖν 

υπιροαγῦεϊϊεϊ νου Ε΄. ΚαιιίζΖβοῆ, δα. 26, 1806. 
Ἐπρ] 5 ἰγδηϑίαιίοη Ὁ Ο. ΝΝ. (οἱ δηά Α. Ε. 

Οονεν (Οχίοσγά, 1808). 
Οεεολίολίε ἀἄἐς Ῥοϊξες 75σγαεῖ, ὉΥ Βογημαγά δϑίδαάς 
(Βοτη, 1880). 

Ἑ-Νν. Ἡεηρϑίεηδεγρ' ; 566 Ρ. 2307. 
δόμα ες ἐπ Ἴεδγειυ γοβεν Δίανιες, Ὁ Ο. Βυοπδηδη 
Οταν ([νοηά. 1806). 

,7ονπαὶ 97, Βεδίίοαὶ δέῤεγαέμγε (Μ455. ἴ).5.4.). 

“7οιγηπαὶ οΥ Ῥλέϊοίοσγ ((᾿πιρτι ρα δηὰ 1,οηἕοη). 
“7αλγδίσλεν ἐν Ῥγοίεείαηπέΐξοελε 7Ζλεοϊορίε. 
7Ζὰς 7ευΐδὰ Ομαγίεγίν Ἀευΐεω. 
ϑ8εε (Ὁ. 
Αὐυρυϑὲ Καγϑεῦ, 2)ας υογεχίϊσολε Βωοῖ αἷεν Ὁ)γγε- 

δολέολές 7εγαεῖς μπᾶ δείπα Ἐγιυείεγμηρθη (ϑιταβ5- 
Ὀυγρ, 1854). 

Αεὐἰ πολ» οδε Δεδίιοίλεξ, εἃ, ἘΡ. ϑομγαάογ 
(Βεγίϊη, 1889 ἢ.). 

Α οοἰϊεςξοη οὗ Αϑϑγγίδη δηὰ Βδργίοηίϊίβη ἰεχίβ 
ἰγδηϑιιεγαίεαάδ δηὰ ἰγδηϑίαίθα ἱπίο (ογπίδὴ ὃν 
νϑῦουβ βϑοῃοῖΐασβ οἱ. ν., σοπίδιπίηρ ἴῃς Τεῖ εἰ- 
ἈΑπιάγηδ σογγοϑροηάσηοε, 15 δα! εὐ ὃὉγ Η. ΔΜΊΠΟΚΙεσγ; 
οὗ {π|5 ἴπογα ἰβ δὴ ΕὨΡΊ 5ἢ εὐπίοη ἢ δὴ ΕΠ 5} 
ἰηϑδίεδἃ οὗ {6 Οὐὀγπιᾶὴ ἰγδηβίαιϊίοη (Ἰοπάοῃ, 
1806). 

σ. Ε΄ Κε!!, ὥνιρε. ον ωριδονς ἴῃ ἴζ6 1} ἀαηὰ [611 25. 8 
δέεδιέεαὶ Οονερεεπέα»» ὁπ δε Οἱ Τεείαπεοριί. Ἐλοίοτ- 
δης68 δτα ἴο νοΐ. 1ἰϊ. οὗ [π6 ἰγαηϑιδίίοη (ΌΥ ]. Μαγίη) 

οὔ ἴδε Ρεηίδίους (Εἀΐη. 1867). 
Ἐ. Καηίεῖ, Οσερολίελίφ ἅ. εδγᾶθν (Ἑαοἴμα, 1888). 
ΕπρΊ 5ἢ ἰγαηϑίδίοη ὉΥ ]. Ταγίογ, Η. Ν᾽. Ηορρ, 
δηᾷ Ε. Β. ϑρίετϑβ ([οηάοη, 18ος, 1806). 

Ε. Ε. ΚΟηΐρ, “7ἐἰδέονέδοἠ-κγέξδολες σλνγοδάμας αἱἐ᾽ 
δοόν. δῤγαοΐε, νοῖ. ἰ. τ881 ; νοἱ. ἰΐ. 1895. Τῆς Τςοη- 
οἸυσϊηρ, ραγί οὗ {πὸ ψνογὶς δρροαγεοά ἴω 1807 νυ ἢ 
8 ᾿πάεροηάεηϊ [116 (27 ἐδέογίδελ-οονεῤῥαγαΐέυε 5»)}ΉΆ. 
ἑαν ὧδ᾽ δεῦγ. ϑῤγαολε): (5 58 οἱϊεα 45 ἴζδη. 1. 
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Ιδρατὰς : 

[ἐν Φ . 

Ζ. Ο. 7, Φ 4 

Μοοτο. ᾿ 

Δ᾽ 2725. Φ Φ 

Νἧϊα. . 

Νον. ογ Νονιιδοῖς 

Οπορη. οὐ Οϑ. 

Ο7ήες. 2 

ΡΑάοϑδ.. ᾿ 

Ῥβίεογϑθοι . 

ΡΕΕ. (Ομ 5) 
Ρκεδθιη , 

Ἑ δ"δι . Φ 

5807. . . 

Α. Κυεπεη, 714 Πἰεκαΐξεμεῖΐ (ἰταπϑαιίοα Ὁ Ῥ. Η. 
Λυιοεκβϑίεεά : 1.οη. 1886). Ἐείεγεποςβ δὰ ρίνθη 
οἰἴμοῦ ἴἰο ὴ)6 5οοϊίϊοη δηὰ ουϊδδβοοίϊίοη, ογ ἴο (6 

ρᾶρεοβ οὗ πὸ ογρίηδὶ νοῦς (566 72εμ7. Ρ. Χχῖ!), 
ὙΠΟ ἄγὰ ρίνοη ἴῃ ἴδε πιαγρίη οἵ ἴῃς ἰγαπϑίδιίοη. 

Ῥδυ] ἀς Ταραγάς, ζ᾽εδεγείολέ δεν αέδ ἐπι Αγαν»ιᾶ- 
σελόη, Ανγαδίσελεη μι ἡ εδγάτδελέπ δέτολε εϊαά μετ 
αε» Νιοπιέπα (ΟΟιτηρεη, 1880) ; αὈὈτονιαἰεά 2.Ὺ. 

71. 1ενν, Νιεμδεδνέδολος με. Ολαϊαδέξελες Ἡόγίογδιολ 
ὠδεν αἷς Ταϊνεματης μ. Ἡίγαδολίηε ([κεἰρΖὶν, 1876- 
1580). 

566 υπάογς “ Ὠηνογ " (2). 
σ. Εἰ Μοοτο, “" Νιιπιῦοτο " ἴη 5 Δ ὲέ, 

566 “1δνγ.᾿ 
ΤΗ. ΝΟϊάεκε, ὥρη ογεμοδωνρεη σεν ΑἸ ἀἐ5 417 

(Κι ε!, 1869). 

ΊΠε ἢγϑί Ἵοϑὰν (ρρ. 1-144) 195 δης ες 7) 5.0. 
σνωεπασολνὶ δ ας εηπίαίφμεῆς, αι ἀ6 815 τυ 186 
Ἔχίεηϊ δηδ ομαγδοίογιδιιςβ οὗ Ρ. 

Ν᾽. Νονϑδοκ, Ζελγδεοἦ ἀ. ἀεδν. Αγολάοϊορίε (Ετειθυγ 

δηά [,εἰρΖίρ, 1894). 
Οπον»ιαξέΐοα ϑαςγα, εἁ. Ἰαρατάς (αδιιηροη, 1887). 

ΤΗηΐθ οοηϊδὶη8 δενογαὶ δηοίθηίς Οηοπιαβίϊοδ, ἰ1)- 

οἰυάϊηρ ἴπο86 οὗ Ϊεγοπια δηὰ Ευβερίι8. 
71. Οἰά Ζ7εείανιεπέ ἐπ ἐλς 7ευΐδὰ Ολεγεῖ, Ὁγ ΧΥ. 

ἙἘοδεογίβοη ϑπιῖῃ, εὐ. 2, 1802. 
Ῥνοεεεάέηρε 97 12ε Ανιεγίοαγι Ονγίεμίαϊ δοοίείν. 
]. Α. Ῥαίογβξοη, 7λε οοξ οὗ Νιων»ιδεονς, ογί οὶ σατο 
οΥ ἐδε Ἡεῦνειυ Τεχέ, ῥγέμίεα ἐπὶ οοἰοιεγς ἐχλίδι της 
ἐλθ εο"πῥοσὶθ οἰγμοίμγε οΥ̓ὙἮἨΎ δ6 τοῦογξ, οὐ ποίες 
(ΤεἸρΖὶν, Βαϊυπιοσγο, απὰ ]οπάοῃ, 1900]. 

Ῥαϊεϑῖῖπς Ἐχρίογδιίίοη Ευπὰ (Ομαγίονιν 5ὲα φηιθη). 

Ἡσεγζορ 8 Δ εαΐ- Ξηπογάιυρἀαἐθ Χ7 ῥνοϊεσέα μέϊξελδ 
Ζἀεοίορθ τ. Αἰἐγοῖέε, εὰ, 2, 1877-ι888. ΟΥ̓ (Πα 
{πἰγὰ εὐϊπίοη ὉΥ Α. Ηδυοῖς (νοὶ. ἰ. 1896), 12 
νοΐϊυπιε8 δανα δῖ ργεβεπῖ ἀρρδϑδγεᾶ, 

Ἑδόλοηυ 5Πεϊοπιοῦ Ὑἰβῃδκὶ (το40-1105), οας οὗ {πῸ 
τηοβὶ ἰεαγηςα δηᾶ ἰγρίςαὶ οὗ (πε πιοραϊϊαεναὶ! [νυν 5ἢ 
ςσοιηπιεηίδῖοτα. Ηἰ5 Οοπιπιεπίαγυ οἡ τὸ Ροϑηίδα- 
ἰευσῇ 845 δαϊϊεὰὦ Ὁ Α. Βεγίίηενς (Βεγὶη, 1866) δα5 
Ὀδεη τ5ε6, 

Ἑ. Ε. σ. Ἐοβεηγΐ!ον, δελοίία ἐπὶ Ἐεί, 76, (ρᾶτϑ 
866. ; [ἰρ5ὶςβ, 1798). 

7}λ:ὲ δαςσγεα δοοῖς ογ Τ1Δλε ξαςί, ἱταπϑαιθὰ ὈΥ νατίου9 
Βοῃοίαγβ, δηὰ εὐἀϊεά ὈγΥ Ε. Μαχ Μά]εγ, 1870 ΠΕ 

7λε δαςγεα Θοοῖς οὗ δε Οἰἱαά 7εςίανιεηί, οα. Ῥαδαϊΐ 
Ηδυρί. 

ΤΊδ νοϊυπια οὐ Νυπκίσοτβ ἰ5Β Ὁγ ]. Α. Ραίογθοη 
(6ς6 υπάσον Ραίογϑοη). 
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ϑοβῦζες. ᾿ς - Ε. ϑοβὕγον, Οεεολίολίς ἃ. 72. Ῥοϊζες ἐνε Ζεὶα] δ» 
,7εδε Ολγίσέϊ, εα. 4, 1898--1902). 

Επρ 50 ἰγαηϑαίίοη οἵ δά.  (Εὐϊη. 1885--1801)]. 
δῥλθ .. . δὲγέ ἀεδέ Καδ, ἀεν ἀϊέεείε λαϊασλέξοδε ε. παρασίδοῦ δ 

Ἡταγαξοῦ σὰ Νμγπογὲ ὦ. ει εγοπονπίμρι, δα, ΝΜ. 
Ἑποἀπιδηη (Νίεπηδ, 1864). 

ϑι. οσϑι3. . . Βογηδαεασγά ϑίδάοσ, (56. Οσ Κῆ. 
ϑιγ. ᾿ ᾿ . ϑίγδοκ, δὲ δίελερ σεμεςὶς, Ἐλοάμς, Ζευξέίσωξς, ὠ. 

ΜΝωρεονὲ (ἴῃ ϑίγδοις δηὰ Ζδοκον' 8 “" ΚυγΖζΖρείαβϑίοσ 
Κοπιπιοηΐδυ "), 1804. 

7Ζλ. Τί ἡ. .ς Ζ72εοϊορέξολ Τί αεολν ([ εἰάδη). 
75Κ.. . . ῳ Ζ7δεοϊοσίεολε διμάέοη με. Αγ ξξον, 
νε. .ὁ Φὖῦϑ«ῳ ἢ. ΜΝΜειίδπαυβοη, 2 ἐς Ορν»ιῤοείϊέον ὅἐς δκαΐεμοῖς τ. 

ἄεν λέξέογέδολεη Βολον ἀἐς 47, εἁ. 2, ι889οθ. Οἰϊεὰ 
85 Οὐ». 
Τα τγείδεγεηοοϑ ἴο ἴἢς ροϊορονπέημα δηάὰ (ἢ 6 

7ςγασϊδίδοδό τ. ἡδεῖα Οεδοΐ. ἀτὰ, απ1685 οἴποτ- 
νὔἶβο ἱπαϊοαῖϊοά, ἰο {πὸ ἔουτγίἢ δηά βεοοηά δοαϊϊοη5 

τεϑρεοίνοῖϊγν. 
ΖΑΤ7;.. . ὁ 4Ζεὐπολνὶ γῶν ἐς Αἰ ἐεέατεοηίολό Ἡ ἐσοορσολαΊ. 
ΖΦΟΩΟ.. . ὃΘΞξΞ-ς 4Ζεἰεολνὶ εν δειεολόη ογρενπσέδολεη Οεϑεζ- 

δολαῇ. 
ΖΌΡΥ.. .. 4Ζειξεελνὶ ἀες εμέξολεν ῬΡαϊᾶεέϊνα- Ῥεγείνιδ.. 

ΒΙΡΙΙοΔ1 ρϑϑϑαροϑβ δα οἱϊεὰ δοσογάϊης ἴο πὸ Ηδῦτγενν δπυπιεγαιίοη οὗ 
ομδρίογ δηά νογβ6β: ΨΒοσγα ἰἢ15 αἰ βεγϑ ἴῃ ἴῃς Πρ 5}, (ἢς ταΐίδγεποα 
ἴο {π6Ὸ ἰαϊίεγ πᾶβ υϑυδν (εἐχοερὶ ἰὼ (86 Ρῥῇῃιοϊορσίοδὶ Ὡοΐ65) δε 
δρρεπάσα ἴῃ ἃ. ραγεης 6518. 

Τηα δρη Τ [ο]] ον ίηρ 84 βεγί68 οὗ γείεγεηςεβ, ἱπαϊοαΐεϑ πδὲ 411] ἘχϑπΊρ] 65 
οὗ {ῃ6 ρῆγαϑβε, ννογά, ογ ἔογῃ ίῃ αὐυεϑίίοη, οσουγγίηρ ἴῃ ἴῃς ΟΤ,, πᾶνε 
δε αυοΐεά. 

Ι͂π τῆς ἐγαπϑίδιίίοηϑ οἵ {πε ροθπϑ (ρΡ. 345. 331, 360, 368) {πε 5ίηρ)ς ἰηνεγίεά 
οοΟπιπιᾶ5 (6.9. “ῬΊογΥ ᾽) ἱπάϊςαϊεβ ἴμαὶῖ ἰδ ἰγαῃβίαϊου ἰθ ἔγοπι δῷ 
ἐπιοηάςσά ἰοχί. 

Όρ. ΞΞ  ςἨοπιρϑᾶζγϑ. 
σι. Ξ-Ἠ οηϊταϑ 



ΙΝΤΕΟΡΌΌΟΘΤΙΟΝ. 

φεσπειταιτξρνττοπακατα, 

. δ, ΖΊΖ6. 

ΝΌΜΒΕΕΒ, 858 ἴδε {π|6ὲ οὗ [πε ἔουγίῃ Ὀοοῖΐς οὗὨ {π6 Ῥεηϊαίουοῇ, 

15 ἀεγῖνεά {γοὰρ ἢ {Π6 1 δἰϊη ἔγοσι με ατεεῖς πϑαρα. ᾿Αριθμοὶ 
5 ἘΠ6 1Π||6 οὗ ἴΠ6 Ῥοοΐκ ἰῃ {π6 δδγεβδὶ οοάϊοεβ οὗἉ (ἃ (ὶ δηά Β)); 
Ὀιξ 1ἴ 15 πιυοῦ οἷον ἤδη ἴπ656: 1 ννγᾶ5 σαγίδι ἶν ἱτποννῃ ἴο 

Μεῖτο Ἐ (ο. 175. 4.}.), δηά ννᾶβ ἴῃ 411 ργοθδθι εν οὗ ΑἸεχαηάτγίδη 

δηα ρῥγο- (ἢ γιϑείδη οτρίη. Αἱ ἢγϑβί, 85 ἴῃ [Π6 οδβα οὗ ἴῃ οἵδοσγ 

Ὀοοϊκ οὗ πε Ῥεηΐϊαϊδιοῦ, [Π6 1,Αἰη5 δάορίθα τῃ6 ατοοῖς ννογά 

85 ἴδε {1|6; δηά Τεογίυ ΙΔ οἱΐε 5 [Π6 ὈοοΪς 85 ,Ἵγέζλρηΐ Βαϊ 

νυ πογοαβ ἴπῸ Οτγαοοῖς {{Π|65, σποϑῖβ, Εχοάμβ, 1,ονϊτἰσυβ, δηά 

Ὀυουϊογοηοπιν ρογϑιϑίεά, {[Π6 ατεεῖκ {π|6 οὗὨἨἍ {Π6 ἐουσί ἢ Ὀοοϊς 

ν)8ἃ5 ΒυὈΘΘα ΠΥ ἰγδηϑβίδίθα: ἤθησα {π6 {16 ἴῃ {π6 Ψαυΐϊραῖς 

ἰ5 λίμρηθγέ, ἴο ὨΙΟἢ {Π6 ΕΠρΊ 5 ἢ “’ ΝυΠΊθαΓσ "ἢ Θογγοθροηάξβ. 

Α 5ιπΉ11Ὧὺ {Π|6 υ56ά ὈΥ ἴῃς Ῥαϊεβι ΐδη [ενν8, ἀπά δΙγοδαν 

ἰουηαὰ ἰη ἴῃ6 ΜΙβῃηδῃ (Ο. 200 Α.}.), ἰ5 ὉΠΠΡΕΠ ΨΌΠ-- “ἼΤΠς 

ΒΗ (ραγὶ οὗ [πε Ῥεηϊδίΐθιοῃ ἔγθδίϊηρ) οὗ ἁ 1Π6 πικυκίογοα ᾿ 
(Ὁ ἜΡΒΠ). ὃ 9511] πιογα βἰπι]αῦ ἴο {πὸ Οτεεῖς {π|6 νουά Ὀ6 ἽΒΌ 
ὉΣΒΌΌ (““ Βοοῖκ οὗ Να πλθεῖϑβ ἢ), Ὀυϊ [ἃ ἀρρϑᾶγβ ἀοιυδέπι ννῆεῖδεγ 

[Π15 {π|6 ννᾶὰβ ἰπ δοῖπδὶ 586 δπιοηρ ἴῆ6 7Ιενν5 οὗ 1π6 Μίβῃηῖϊς 

᾿ Ἐυδοδῖυ5, 272. ἵν. 26. 

Τ ϑυεῖε, 725"2γοα. ἐο ἐδέ Οἱά ΤΖεσέαηιετι ἐπε Ογεεξ, 215. Τῆς {π|65 οὗἩ τα 
οἴεῦ ἔουγ ῬοοΙκ8 οὗ ἔπε Ῥεπίαϊευςἢ δγὲὰ οἰϊεαὰ ὃν Ῥῃΐο (5εε Ὠ]. (δριεςὲς, Ὁ. 
νὶ!; Εγ]ε, λο απαᾶ Ποῖν δογίβέμγε, Ρ. ΧΧῚ; ᾿Αριθμοὶ ἀοε5 ποὶ βδρρεη ἴο 
Ὀς 50 οἷϊεὰ, Ῥυξ πᾶν ὃς δϑϑυπιεά ἴο Ὀεϊουρ᾽ ἴο {πε 58πὶῈ ἀρὰ 88 ἰδ γεϑὶ οὗ 
ἴῃς ἀτεεῖκ {{|ι5 οὗ (ες ῬΡεηίδίευςῇ. 

Φ “"Βαΐίδδιιι ργορμεῖςβ ἴῃ Αὐι ἐμ πι|ὶβ ἀγοσϑϑιίυβ ἃ γερς Βαίδοϊ, εἰς. (410. 
ἥατοε. ἵν. 28). 

8 566, 4.9., Κδᾶ νῖϊ. τ; ερηαδοίδ ἵν. 4. ἴη ἴῃς Βα. Ταΐπι. 566, 
δ.9., δοία ,χ6ὸ (ἴορ), ἀπά ορ. Οτίροη θὰ Ευβεδίυ5, 278. νὶ. 25. (Αριθμοί 
᾿Αμμεσφεκωδείμλ. 

λχὶ 
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ρεγϊοδ. [τ 18 οἱϊοά ΌΥ βδοπια τυγίϊογ Ἐ δ5 “"Μιβῆηις," δυϊ 

νου Δ ονάδησα ρίνοη ἔοσγ ἴπ6 βσἰδίεπγεηί. 

Οἰποσς Ἡροῦτγον {{|ὲὸς5 οὗ Νιυπιῦοῦο ἀγὸ 2), (Π6 ἤτοι τννοτγά, 

Δηα 2122, {π6 ἔουγίἢ νογά, οὗ ἴῃ6 Ηδῦτγαν ἰοχί οἵ ἴῃς ὈοΟΚ. 

ΤΠἼς βεοοηά οὗ ἴΠ656 15 δρᾶ 1 πιοάδγῃ Ηδργανν ΒΙΌ]65 : ἔγοπι 

ἴϊ αἰβο ννὰβ ἀδγίνεα {π6 ἤδπια οὗ ἔπε στεδαὶ Ηδρραάϊς Ἴοπηπιδη- 

ἴδγυ οὐ ἴπ6 Ὀοοῖ, ἴπ6 δεορμέώδα» Καδδῥαλᾷ. ΤὍΤῇα {1{{|6 2") ννὰ5 

αἰτεδάυ ἱζῆοννη ἴο ᾿εγοπια δηά Εριρπδηϊιβ. 

ΑΞΚ5 ἱπαϊοδίνα οὗ [πΠ8 οοηΐδηΐβ οὗ ἴπ6 Ὀοοΐς {π6 {Ππ|6 ΝΠΙΡΕΓΚ 

ἰ5 ποῖ ΔρΙΪν σποόβθη ; ἴογ ἰἴΐ 15 ΟἿΪΥ ἃ 5π|84}1] ραῦΐ οὗ {πΠ6 ὈΟΟΚ 

(ο. 1--4. 26) ἰμαὲ ἰ5 οοποογηθᾶ ψἢ ἰπῈ ἡυπιθεῖβ οὗ {πε 
Ιβγδεὶῖεβ. Ὑδοιρὴ ποῖ οἤοβθη ἴοσ 86 ρυζροβα, ἴπ6 Ἡθῦτονν 

{π|6 “1ὰ ἴπ6 νι] άσγηθ55 νου θὲ ἔδγ πιο ϑιῴίδο!θ, βίποθ 

1η86 ψ]ἄδγηθββ ἰ5 {Π6 δοθῆ οὗ {π6 ργεαῖεγ ραγὶ οὗ ἴπε Ῥοοῖκ 

(ἢ 2) 

ὃ 2. ,5.θ6 απα ογίοί, 

ΤΗΣ οοηΐϊοηΐῖβ οὗ Νιυπιῦογθ ἃγα ΝΘΓῪ πιβοθ  ΙΪἀποοιβ ἴῃ οδδτ- 

δοίογ (566 ὃ 5). Τα σοηηδοίίοη Ὀεΐναθη δι] οῖβ σισοαϑϑίνεϊγ 

ἰτοδῖοά οὗ ἐγααιθπῖν οοηϑίϑῖβ ἴῃ ποϊπίηρ πιοῦα ἴπδη ἴα ἴβδοϊ 

ἀμαῖ {ΠΥ δε δϑβοοίδαίδα νι ἴΠ6 54π16, ΟΥΎ ϑυσσδδϑῖνα ϑοθῆ65 

ΩΓ ρογοάβ ; δηά ἴπΠ6 ννῆοΐε Ὀοοΐς πᾶν Ὅ6 5αἱά, ἰῇ ἃ πιθᾶϑαγεα, 

ἴο δε δεϊά τορεΐμοσ Ὁ 1Π15 ρεοργδαρῃϊοδὶ οὔ οῃγοποϊορίοδὶ 

βκαϊθσίοη. [{ ψ1] (πεγοίογε θ6 σοηπνεηίϊθηΐ ἴο ᾿παϊοδία αἵ οἤσα 

1Π6 5οθῆδβ δηά ἀδίες [ῃδἱ ἂγὰ ρίνεη. 

ΤὮΣ οοοης οὗ 1ε1--τοἹῖ! 239-82 ᾿ς τῇς νιάογηοςς οὗ δϊ᾽η8], οὗ 

12160..2051 [ῃ6 νι]! ἄογηθ55 οὐ Ῥαδζϑῃ, οὗ 22}--16᾽8 {Π6 βίερραϑβ οἵ 

Μοδῦ αἱ τῇς ΝΙΕ. επά οὗ δε εδά ὅε6Δ. ζ7ῆε ἢγϑις δηά 

βϑεοοηά οὗ ἴμεβε βεοίϊίοηβ 15 σοῃηηδοῖϊεα ΌὈΥ δὴ δοοουηΐ (τοῖΣ "ἢ 

1ο88.-1.2165) οὗ 1ὴ6 τηδῦοῦ πογίῃιναγάς. ἴγομη δίῃδὶ ἴο Ῥδγβδη 

ΞῊ. Ὲ. Εγὶε, ὥσπου οὕ ἐλε ΟἹα 7εεἰαν»εον, 204. ϑ'νεῖθ, οὐ. εἰ. Ρ. 215. 
Ηοίηγσον (7:5. λέ (1649) Ρ. 463) τυγ65: ““ὨἼΣΌΘΣ Ἴθο, Ζέδεγ δίωηιδν- 
ογι. 8ῖς δρρεϊδίυς αρυὰ Ευδεῦ. ΖΖέδ. ΖΦ οεὶ. 11Ό. 6, ο. 19, εχ Οτγὶρίπε. " 
ΤῊΙ5 βἰδίθιηθηΐ ἀρρθδῦβ ἴο γεϑῖ οἡ ἴπε γτεδαϊηρ οὗ δίθρῃδημυβ (1544), ΜΏ1Ο) 
[48 ποῖ Ὀδεη δάπιοα ὃν ἰαἰεγ εἀϊίοτβ, ἴῃ Ευβεῦ. 27. νὶ. 25 (οἰϊεα ἴῃ 
ἰαϑῖ ποίς), ἁμμισπαρὶμ ἢ πεκουδίμ ; 5366 ΗοἰηΙ 6 η᾽ 5 δα. 1. 292, χνΐ, χὶχ. 

Τ 56ες ]εγοπια, ὥγεζ ἐπὶ 1ἐδν. ϑαηι. εὐ ἢΖα], εἃ. Μίσηςε, χχνι!. 552 (φυδτ- 
9, να͵εααδδεν ἀυδῖλ Νιυπιαγοβ νοσδπιυ5); Ερὶρἤμδηΐιβ ἴῃ Γαραγάθ, δγ»ι- 
»"͵οία, ἰὶ. 178 (οὐάδαβηρ ἢ ἐστιν ᾿Αριθμῶ»). 
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(οτ Κζαάε5}), {π6 βοοοπά δηά {πίγά ὈῪ δὴ δοοοιηῖ (20 55.- 2133 (86) 

οὗ {π6 πιᾶσοῦ ἔγουι Κδάδβϑῃ οὐ ἴῃ6 ψεβϑί, ἴο {6 ϑἴερρε οἵ 

Μοδὺ οἡ ἰῃε δδϑὶ, οὔ ἴθ ᾿Αγδρδῃ (]οσγάδη- ν81|16}). ὙΤπυβ 
ΒΘοΟΡΎΔΡΠΙΟΔΙΪΥ τπΠ6 Ὀοαΐκς [8115 ἰηΐο {ῆγεα βεοϊοηβ: 1}--τοἹ 

(αἰδο ν.239-82) Θ'ηκδι; 10ο]52-.215 Νογίῃ οὗ δῖηδι δηά δγεβὶ οἵ 
1π6 ᾿Αγαῦδῇ ; 2110.--,618 Εαϑὶ οὔ ἴδε ᾿Αγδαθδῇῃ (Τογάδη-ν δου). 

ΤὮς ΤΟὨΓΟΠοΙΪοΟρΊΟΔΙ 15 ἰῇ βοηια γεβρϑοῖβ 1655 οἷδεαγ ἴπδη {πε 

ΘἜορτδρῆίοδὶ αγιϊουϊδίοη οὗ [πΠ 6 Ὀοοῖς; ἔογ ἴῃ ἃ ογιοῖδὶ ρᾶϑϑδαρε 

(20) πα πυπιῦογ οὗ ἴπῸ γεᾶῦ 5 ον πιϊβϑίηρ. Βυῖ νεῖμεν 
οὐ ποῖ δῖ πιδϑίηρ᾽ Ὠυπῦεῦ νν85 40 (566 20Ϊ ἢ.}, {π6 πηδίη 

ρογὶοάϑβ οὗ (πε Ὀοοϊκ ᾶγὰ οἷδαγ: 1}--1 οὐ οονεῦβ 19 ἄδγυβ; 103-219 

᾽υδπὲ υπάεγ 28 γεϑαγβ (208 - 4338); δηά 21}0--2618 ηοΐ πιοῦα ἤδη 

5 πιοητῆβ (ΟΡ. 3188 τα 2Ο33, 2οϑϑ, Ὀϊ. τδ: 480 ἔχ. 77, Ὠϊ. 5347). 

ΘΟνΟΓΔΙ ἀαἴθ5 δὰ ρίνθη εἰἴπεσ αἰγοοῖν οἵ ᾿ηΐδγεηι δ]. 

ὙΠοσα ρίνοη :ῃξδγθηι δ} γα εποϊοσδεα ἰῇ ϑαυδγα Ὀτγδοΐίκεῖβ 

1 πε βυδ)]οϊηδά 4018. Ὁ οἵδ 15 ἰπδὶ οὗ ἴπΠ6 Εχοάιιβ. 

Ἐοίδεεηςδ,  ΟΤΤΑ Μοπίῆ. Ὠδγ. 

τὶ (ςρ. ν.1δ) ἡ Δ Σ 
[γ] (ορ. 9,5 Ἐχ. φοῦ ἢ Ἢ Ὶ 1) 

φ' ἱΐ 1 ὅν: 
ο [1] 14 

101} Ἤ 2 20 
2οἷ [ῦ ΧΙ] ϊ δὰ 

(2οῦ3 59: 215 ΧΙ 5 ϊ 
Ὁ ι. κι χὶ τι 1 

Ιη δάάδϊιίοη ἴο ἴπ6 ἔογεροίϊηρ᾽ τγεΐεγεησεβ, ἔπαγε 15 ἴω 43} 

ἃ Ῥυγεὶγ τεϊγοβρεοῖϊννα τείεγθεηοα ἴο ἴπΠ6 τδίῃ ἀδὺ οἵ {πΠ6 ιϑὶ 

τηοηῖῇ οὗ ἴΠπ6 γϑδγ !. 
Οη {δα ναι οὗ {π656 οῃγοηοϊορίοδίὶ βἰδιθηχθηΐβ, 566 ὃ 156. 

ὃ. 3, 4. Ορηρησοΐέογι το ῥγοοσαέηρ σηπα γοϊοτοίρρ᾽ δοοῖζς: 3.06. 

δ. 32. Τῇε ἢἤτγϑδι βϑοιϊίΐοη οὗ Νυπιρεῖβ (1.--1ο}0) τῆν Ὀ6 τα- 
σαταεά δ5 δὴ δρρεηάιϊχ ἴο ἴπ6 Βοοΐκβ οὗ ἔχοάιιβ δηά 1, νοι. 

Τῆδ δγγίνδαὶ οὗ {π6 [βγϑο 65 ἴῃ {π6 νυ] ἄογηθθ5 οὗ δι᾽ηδὶ 15 

τεοοτγάδά ἴῃ Εχ. 19], ἐπεὶγ ἀδραγίαγε ἐπογοίγοηι 'ῃ Νὰ. 1011" 98). 
δηαᾶ πυ5 [πε 5οδης οὗ 411] {παῖ 1165 Ὀδΐννθθη π656 ἴννο ραϑϑαρεϑβ 

ἰ5 1ῃ6 βσδᾶ6. Νοῖ ΟἠΪγ 50: [πε τηδίη βυδ)]εςοῖβ οὗ Εχ. τοὶ -Να. 

1011 ἀγα οἱοβεῖν γοϊαϊεά, δηὰ, ἱπάβεά, ραγίβ οὗ ἃ ϑἰηρίε οοη- 
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οορΕ!οη---(ἣα ἄυσδ οτρδηϊβαϊςοη οὗ ἴπΠ6 ρεορίες ψἶἢ 4 νίεν ἴο 
βϑουηρ ἴῃ6 ϑδηοι γηρ ργεβθησα οὗ Ὑδῆννεῃ ἴῃ τπεῖὶγ τηϊάϑί. 

ΤἼΘ οἱοβίηρ᾽ σπαρίογβ οὗ Εχοάιβ ῦα Ὀγι πη Υ Ϊ σοπηθδοϊεά 

π6 ὈιΠαηρ οὗὨ {π6 Δ Ὀδγηδοῖα ἔοσ {πὸ αἰνίηθ ργέβθηοα ; [κδυ- 

ἰτισι5, ἢ {πὸ Ἰησττυτίοη οὗὨ 1Π6 βδογιβοῖαὶ εγϑίεηι,, ὈῪ πιεδῃ8 

οὗ ψδϊο {Π6 ρεορῖίθ ννὰβ ἴο δρργοδοῦ Ὑδῆνει, δηά οὗ ἴπ6 

τε ῃοοά, ἴπ6 σροπρθοῖβ οὗ νηοῦ νοῦ ἴοὸ Ὀ6 ἴπε ἱπιπιχεάϊαία 

τ ϑίογβ οὗ Ὑδῆννθῃ ; ἴπΠ6 ορεηΐηρ ομαρίετβ οὗ Νιιπηθεγβ, ἢ 

1πΠ6 ἱπδιϊςπτοὴ οὗ [πΠ6 1 ,ονῖθ5, ψῆο νοῦ ἴο 6 ἴπε6 πιϊηϊσίογα 

οὗ {6 ρυϊεϑίβ, δπὰ ψἢ [Π6 ἀγγαηρεπιθηξς οὗ {π6 σδπὶρ ἴῃ 

Β Οὗ ἃ ΠΔΠΠΟΓ 85 ἴο βυγῦο 56 (ἢ6 ΠΟΙ 655 δῃά υπδρργοδοῦ- 

ΔΌΪΕΠ655 οὗ δῃηνθῃῆ. Αἢ ργεβθηΐῖ 411] τἴγες βεοίίοηβ οὗ Εχ. 

ιοἷ-Να. τοῖϑ οοηξαΐῃ 8150 πιϊβοθπεοιιβ ἰανα δηᾶ γερυϊδιίοης 

ποῖ οἰοβεῖν τγοϊδίδα ἰο ἴθ πιδίῃ οοποθριίζοη (566, ΟΠ! οΗ͂γ, Εχ. 
20-23, ἴμεν. 17-26, Νιι. 56.}; Ὀυϊ {Π1|5 οὐρθῖ ἢοΐϊ ἴο οὈβοιγα 

[Π6 Θϑϑθηῖδὶ πηΥ οὗ {π6 ψῃο]6. ΟἸεαγῖγ, ἴπθη, Εχοάιιβ, 

Ιἀν!τ!1ου5, Δηὰ Νυπιθογϑ πιῖρς πᾶν Ὀδθ πλυσῇ πιοῖα βυ Δ Ὁ Ϊγ, 

ΤΠΟῸΡῊ ν ΓῪ ὑπδαιδ]ν, αἰν!οα 845 ἰοἸοτνβ: (1) ἔχ. 1-ι8: ΤῇΒ 

Εχοάιι5 ἔγοπιὶ Ερυρὶ ἴο ϑίπαϊ! ; (2) ἔχ. τοόοτ-Νὰ. τοῖϑ: διηδὶ; 

(3) Νιυ. 1το"}--,618; Ετοπὶ δἰ ηδὶ ἴο ἴδ Ἰογάδη. 
Α5 {6 ἔἤγϑι ϑδεοϊΐϊοη οὗ {π6 Ὀοοϊκ 15 οἷοβεῖν τεϊδίθα ἴο 

Εχοάυβ δπηὰ 1,ονϊοιιβ, 580 1π6 ἰαϊίοσ ραγί οὗ {π6 1αϑὶ βεοϊζίοῃ 

ῖ5, {πουρὴ ἕαγ 1655 οἱοβαεῖυν, γεϊαϊεἃά ἴο Ὠευϊεγοηοηινυ. Τα 

Ια δηά ἱηβιίγυοιίίοηβ γεοογάθα ἴῃ 44580--26᾽18, πὸ τῇοββε οὗ 

Πειτεσγοποπὶν (566 4} 61 »1 οἱἨ 121 δηά 245:77), ἀγα ρίνϑη ἴῃ 

ρτοβρθοῖ οὗ ἴπ6 ραβϑᾶρὲ οὗ {πῸ Ϊογάδπ, δηὰ τ ἢ {π6 ᾿πτοητ!οη 

τῃδὲ {ΠῸῪ 541] 6 οδιγίεδ οὖ οὐἱῦ αἴζξαγ ἰῆδ6 βει[επιθΐ ἴῃ 

Οδημδδη (3250: 4,45. 1.39 25.5.1. ΑἍΘἜἙ {π6 δδπιῈ {{π|ὲ ἴΠπ656 
οπαρίογθ σδηποῖ 6 τεραγάβδά δ5 ἃ ἀδίδοῃμοά ραγί οὗ Ὠϊ., ἔογ 

(αρατὶ ἔγοπι οοηϑί ἀδγαιί:οηβ γείεγγεα ἴο Ὀεῖονν) πον ἀδδὶ ἴο 8 

οοηϑίἀογδδ!α δχίθηι τ (Π6 βαπια συδ]οοῖβ; ἢ ,,300: ὅδ, ορ. 

Ὠι. γί δ 23, δηὰ ψἹ ἢ ,,.9. δι, ορ. Ὠι. 191 “18 ((Ἰ1165 οὗ Κεξαρε). 
ὃ 4. Τῇδ ργϑοβάϊηρ γϑηηδῦκβ πᾶν βυβῆοα ἴο 5σῆον παι τΠ6 

Βοοῖς οὗ Νιυπιδοτβ 15 ἃ βϑεοϊΐοῃ βοπιοννῃδῖ πο δη οδΙν ουἱ οὐὧἱ 

οὗἩ 1ἴπΠ6 ψῇοΐα οὗ ψῆϊοῦ [1 ἔοσπηβ ἃ ραζγῖ ; 1ἴπ6 γϑϑυϊὶ 5 {πὲ 1ἴ 

ροββθϑϑθβ 0 ὉΠ οὗ βυῦδ]οςοῖ. 

υεϊν οὗὨ 5υδ]εοϊ 15 οἡἱγ ἴο 6 ἔοιπᾶά ψῆδη 11--τοῦθ 15 ἅ15- 

τερατάδά, Τμδ βυδ]εοϊ οὗ ἴπ6 τεπιδίηάθγ οὗ {Π6 Ὀοοῖς ἰ5. [ῃ8 
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ἰογίυπες οὗ {πὸ βύδοίιῖοϑ δζεγ ἰθανίηρ 51η41, εσγα {Πα γ Πδά 

Ὀεοη ἀυΐν ογρδηϊδοὰ δ5 ἴπΠ6ὶ ρεορίβ οὗ Ὑδῆνεϊ, ὑρ ἴο {Π6 

Ροϊηΐ δὲ ψδῖοῦ {παν δα τγοδαάν ἴο δηΐθογ δηά Ἴοοπαῖϊαγ {6 

Ι,δηα οὗ Ῥγοπιῖβθα. ὙΤμὰ (οηπαυαϑῖ [561 ἔογπιβ [6 ϑβυδ]θοίΐ 

οὔ τπε Βοοῖκς οὗ ]οϑσῆυα. Τῆς 5υδ͵]εοῖ οὗ Νυπιθεῖς νου] ἢανα 

Ὀδθη ΒιΪγ γτουηάεά ΟΥ̓ ΌΚΥ ἰδ τεοογά οὗ ἴῃ Πεδῖῃ οὗ Μοβϑϑξ 

(Όε. 34), Ὀυϊ ἢ {πΠ6 Βοοῖκ οὗ Πουϊζογοποπὶν ἴο ἔοϊονν {15 

"γ85 ἱπΊρο 55:06. 

Ι͂ῃ Ὀτίοῖῦ, {πὸ ἔογίυπθϑ οὗ [ἢ6 ϑγδϑί:65, 85 ἤδθγα ἀδϑουεά, 

Δ΄ῖ6 85 ἴοϊονν .--- σοπὶ ϑ᾽ηδὶ {παν ρῥγοοδαά πογίῃυναταάς ἴο {Π6 

βου ογη σοηῆποβ οὗ {πα ]ἀπὰ οὗ Ῥτγοπιῖθα, ἢ ἃ νὸν ἴο 

δηΐϊογίηρ [ἴ ἔγοπι [ἢ15 αἰγεοίίοη. ϑρίεβ. δἂζὸ ἀδδραίοπεα ἴο 

τεοοηποῖζγα 1π6 ἰαηά ; [ΠΟῪ τοΐαση ὑἱἢ ἃ σερογὶ {παῖ ἀϊ5- 

μοαγίθηβ ἴῃ6 ρϑορῖθ, ψῆο τγεῆβδα ἴο δάνδησοθ. ΕῸσγ {δεῖν 

πΠΌ 6116 Υδῆννεῃ οοηάεπιη5 1[ῃ6 ρδορῖα ἴο δχοϊυβίοη ἔγοπι ἴῃ 6 

Ι͂δπὰ οὗ Ῥτγοπιϊθα ἴογ 40 γεᾶῖβ.0 Ἐδρθηϊηρ, {πΠ6 ρεορία 

αἰτεπιρί, ἰη αἰδγεραγά οὗ Μοβεϑθ᾽ δηΐϊγεδίυ, ἴο δάνδηοθ ῃογίῃ- 

.- ΜΑΙ οὐ Οδηδδῃ, δηά δὰ ἀείοεασίεα. ΕὈγίν γϑᾶγς ἰαῖοσ {πον 

ΤΑΔΤΟὮ δογοββ ἴο {πε Εαϑὶ οὔ [με ᾿Αγαδδῇ (7]ογάδης-ν!ευ), ἀδίεαϊ 

ἴπΠ6 Απιοτγίῖε5, ΟΟΟΌΡΥ ἴπαὶγ σουηΐγυ (ν ]οἢ δἵ τπδὶ {π|6 δχ- 

ἰαπάθα ἤοπι ἰἢ6 Αγποὴ ἴο ἔπε 40 0ο,κ), δηά βϑίθ, πιοτὸ 
ρατγ οι] ῦῖγ, οὐ ἴπ6 Εαβὶ οἵ ἰῆε Ἰογάδαπ ἰῇ ἴῃς ἱπιπχεάϊαίο 
νἹοϊηυ οὗ πὸ Πεδά 5ε4. Ηδγα {πεν γιά ἴο {πΠ6 τεπιρίδίίοη 

ἴο ψνογδῃὶρ ἴῃς ροά οὗ [πΠ6 σοιηῖγΥ δπαὰ ἴο πᾶν ἱπίογοοιυγδο 

νυϊτῇ ἐογείρση ϑνοπΊθη, ΠΟΥ ἃῦα ηιηρογοα 8ἃ ϑεοοηά {{π|6, 6χ- 

τοστηϊηαῖΐα τῆ6 Μιάϊδηϊίΐεβ, δηὰ ταοεῖνα ναγίοιιβ ἰαννϑ; [δπ6 

Οδαάϊεβ δηὰ Ἐδυρθηϊαβ ἀγα ρίνθη ροββεϑϑίοῃ οὗ ἴῃ6 οουηΐγυ 
Ε. οὗ Ἰογάδη; Μοβαβ 15 ναγηθά ὃν Ὑδῃν θῇ οὗ πἰβ ἀρργοδοῆῖηρ 

ἀδαϊῃ, δηά [οϑῆυδα 15 δρροϊηϊεά ἢϊ5 βδιισοθδϑοῦ, Ὁῇ15 παιγδίϊνα 

15 δηοῃοα ὉΥ δρ᾿ϑοάδβ: ἔοι οὗ ἴπεβε δὰ οοηπϑοίθα τῇ 

1Π6 πογίμνναγά πιᾶγοῦ ἔγοπιὶ ϑ81η81, νὶΖ. ἴπ6 πιυγηιυτηρ δἵ 

ΤΑΡ γῇ, {πα βρῆ οὗὨ Οὐιδ15, ἴμ6 ἱπιραγίίηρ οὗ ἴπ6 βριγίϊ ἴο 
Βαυθηῖυ εαἰάοιβ, δηάὰ ἴπ6 νἱπαϊοδίίοη οὗ Μοβεϑθ᾽ τπϊχυδηθβ85 

δραϊηβὶ Μιγίδηι δηὰ Αδγοῃ; δηοίδποσγ, ἴο Ἰυπάρε Όγ 115 ργθβθηΐ 

ροϑβιτίοη, ννὰβ γεΐεγγθα ἴο βοηβ {{π|6 ἀυτίηρ {Π6 ἰογίυ γϑδγϑ' 

Θχοϊυβίοη ἔγοπι Οδηδδη; [Π]|5 15 ἴη6 Ἀδνοϊ]ὶ οὗ ΚΚογδῆ, Ὠαΐμδη, 

δηὰ Αδίγαπι, δηοίῃογ ((ἢ6 ΒγοηζΖα ϑεγρθῃῖ)θἭ ἴο {πὸ δάνδηῃοβ οἡ 

{πηῸ Εαϑὶ οὗ ὕδπαδῆ. Τῆς ἰοηρεβὶ δηά πιοϑί ἔδπιοιιβ Ἔρίϑοάθ 



χχνὶ ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἰ5 {π6 βίοσυ οἵ Μοδθ᾽β στη δοῃίπδίίοης δραϊηβδί [5γδοεῖ, δηά οὗ 

Βαΐαἷϊς᾽ 5 απϑυσοαϑϑῆι διζαπιρὶ ἴο τι56 Βαϊδδπιὶ ἔοσ ἢἰ5 ρυγροβαβ : 

[15 15 πδίυγα!ν σοηηδοίεαά νἹ ἢ [5γδ6}᾽5 γι άδηοα Ε. οὗ ̓ ογάδη. 

δίησα δῖ πιοδὲ ποίμίηρ θυΐϊ {πε τονοῖὶ οἵ Κογδῖ, δίβδη, 

δΔηά ΑὈΙγαπὶ ἰ5 ταίεσγεα ἴο ἴπε Εογίυ Ὑδαγθ᾽ νναπάδγηρ, {88 

τηδῖῃ βιυδ]οοῖ οὗ ἴῃς Ὀοοΐς 15. ργδοίίοδὶυ 1ϊπι|ϊο ἴο (Π6 ἔοτγίιιπαος 

οὗ τῃ6 [ϑΘγδϑ 65 ἀυγηρ {Ππεῖὶγ δάνδησα ἰονναγάβς {6 βουϊῇ οὔ 

Οδηδδη Ὀεΐογα [ἢ Εογίν Ὑδαῦβ᾽ νναπάοσγιηρ, δηά ἀρδίη ἀυγιηρ' 

{πεῖν δάνδηςα τονναγάς πὸ Εδϑὶ οἵ δηδδη δἷ 15 οἶοβαἬ0 Τῇ 

βίογυ οἵ [86 “" Εογίυ Ὑδδῦϑ ᾿᾿ 15 5οδγο οἷν ποσὰ ἴπδη ἃ ὈΪδηκ. 

Τῆς ρτοδαΐον ραγὶ οὗ ἴΠ6 ἰδραὶ πηαϊίογ οὗ {πε Ὀοοϊς [5 νεΎῪ 

Ιοοβϑῖυ οσοηπθοϊεα νῇ ἴπ6 παγγαῖϊνα, δηὰ (6815 ἢ ἃ ρστεαδῖ 

ναῦν οὗ πιαίίεσθ. [ὁ οαπηοῦ δα οοπνοηΐϊθηῖν οἶαϑϑιδεά 

υηάδτ σοηθίδὶ πεδάβ ; διιῖ ἴΠ6 ϑβιιδ)]εοῖβ οὗ {πὸ ἰανν δηά π6 

Ροϊηῖβ δὲ ψ θοῇ ΠΟΥ ἀγα ἰπβοσγίαα ἢ [ἢ6 παγγαῖϊνα 1} 6 

ποδὶ δαϑν ραϊμογεα ἔγοπι {π6 ϑιυδ)]οιϊπεα ἴδῦ]6 οὗ οοηΐϊεηῖς 

οὗ ἴῃ6 ψνβοῖΐς Ὀοοκ. 

ὃ ς. Οοηέεριξς. 

[Τορΐςος ἀογίνεοά ἔγοπι ΤΕ (ὃ 7 1.) ἀγα 114]1ο1564.]} 

Ι. 1τἴ--τοἶο 89- 82), 

ϑοόῦ6: ΤΗῈ ΝΠ άογπεββ οὗ ϑίηδι. 2 γίοα : τὸ ἄδγξς (11 101}). 

1-4. Τα σδήϑαβ; {δ6 διγαηρεηθηῖΐ οὗ ἴΠ6 σαρ ; {πὸ [ποι οἢ 5 

οὔ {πὸ 1 ονιῖ65. 

1. ΤὭδ πυπρογβ οὗ ἴπ6 δεοιΐαγ ἰϑγαοὶοσ. Ῥοβιτοη 

οὗ ἴῃ6 [μονῖ65 πη 1ἴΠ6 σΔΠΊΡ. 

2. ΤΠ διγαηρεπιθηΐ οὗ ἴΠ6 οδρ ; ἴδε πυπιῦοτβ οὗ 

[ῆ6 σϑουϊαγ 15γδθ 65. 

41, Αδγοη᾿β δ0η5; {πὲ γαεϊδίίοῃ οὗ [μὸνὶ ἴο ἔπε οἴπογ 
{{1065. 

4118 ΤΘ πυπῦοτβ οὗ ἴπῸ πιαῖα [ον ῖ65 ὑρτνναγάβ οὗ ἃ 
τιοηςἢ οἷά ; ἴῃ αιἴ165 οὗ ἴῃ6 βδανογαῖὶ [ονιτῖοδὶ 

[τα 11165, δη ἃ ῃεῖν ρἷδοα ἴῃ 16 σΟΔΠΊΡ. 

01, ΤΠ Ὠυπθεῖβ οὗ ἢγϑίθογη πηδ]8 [5γδ6 1165. 
4. Τῆς πυπιθεῖϑ οὗ ἴΠ6 πιδ]6 [μεν]165 θαΐννεθῃ 20 δηά 

δ0 γϑδῖβ οὗ ἀρ; ἴπε ἄυε165 οὗ ἴῃ βενεγαὶ 
[,ονττῖσδὶ ἔδηι1}165. 
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ΓΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΝΌΜΒΕΚΘ ΧΧΙΊῚ 

Ματγίοιιβ ἰαινβ δηὰ γερ δι! η5. 

κ᾽σΞ, Ἐχοϊυπίοη οὗ οογίδϊη ὑποίθδη οἶδββθ5 ἔγοπὶ 

[Π6 σδπΊρ. 

5ὅ 10. ϑοηηδ ρυίθϑιϊν ἀτι65. 
5111. ΤῊς ογάθαὶ οὗ )δδ οιιϑυ. 
61-Ξ. ὍΤΕ ἰὰνν οὗ (6 Ναζιγίιῖα, 
Θ᾽ ὝΠα ρῥγιοϑίβ᾽ Ὀ᾽οββίηρ. 

ΤΠ οἤετγϊηρδβ οὗ {πὸ {Ὑῦ4] ρυίποβϑβ. 

Τῆς ροϊάδη σδπάϊ βίος. 

ϑοίδηη ἀεαϊσαϊζίοη οὗ 1πΠ6 1 ον!ῖε5. 

Αραδ οὗ [,ονιτἰο4] βεγνίοθ. 

ΤΠ6 βυρρίεπιδηΐαγν Ραβθονοῦς 

ΤΠ οἰοια ονογ {Π6 τα θαγηβοῖΐθ. 

ΤΠ ἴννο διΐνοσ γαπηροίβ. 

11. 1011--2 ι9, 

͵ϑορηθ: Νουίῃ οὗ δἰηπδὶ, νεῖ οὔ τῆς ᾿Αγαβδῆ. 
]Ῥεγοα: 48 (οἵ, ἴῃ τοιιηὰ ηϊπηθογβ, 40) γεδῦϑβ. 

. Ετοηὶ ϑιηδὶ ἴο ἴα τὶ] ἄδγηρςος οὗ Ρδζδη. 

. 22εραγέμγε “ρει ἐλ6 Ἥοιπμέ οὗ γαλειοοῖ. οδο5 ἑπυΐίος 

"ηοδαὸ ἐο αοέ ας ριξε. 

Κεγϑος σὐεαγοςεοα ἰο ἐδθ αγᾷ.- 
7Τηδ᾽ εγαλ. 

χτόγοζ᾽ - πα α᾿ υαλ. ἐλ6 τουσριέν σάνε; Ἐἰαα ἀπά 

Ἡδεάαά; ἐλθ ἱμδέ 207 ες σαί ἠοα απ διπίδλοα ὃν 

ἐἦο ρὺξ οὐ φμαϊίς. Τἤαξεγοέλ. 

Ἵοςος υἱμαϊοαίοα, 27|γίαηις ἰ6᾽»05». 

. 5Ρ165, ἀδεβραϊοῃεά ἔγοτι [Π6 τυ] δγηθ55 οὔ Ῥαγζδῃ ἴο 5ΡῪ 

ουῖ σδηδδῃ, Ὀγίηρ Ὀδοῖς {π6 τεροτγὶ ἴπδαὶ ἴΠ6 ἰδηά 15 

ὙνΟΓΓΠ1655; [6 ῥρ6ορία δὰ αἰβῃεαγίεηδα δηά σγϑδεϊ. 

37εη5 σοεῥαίολεά “οι Καάσοοὶλ δγίηιρ δαοῖ ἐλδ γεῤογέ 

ἐλαέ ἐλο ἐαπά ἐς “γεῖζα, δεέ ἐλ6 ἐμλαδέέαπές τπυΐη- 

οἵδίο, ἐδλο 2εορίο αγὸ ΠΖιελεαγίοηεα απαᾶ γοδοί. 2 οδες᾽ 

ἐμίογοσοσίο πο γαλπησσλ, ἐδδ 2γεδοηξ ρεο»ογα  ζογι 

σομαο»Ώη 6 ἴο Θχοϊμδίορε ,7ο Οαπαστι; ἴδ6 ρϑορΐε 

οοῃάθδηηηπθδά ἴο ἔογίγ γοδῦϑ᾽ τνδηάδγιηρ; μεζίο αζέεγβέ 

ἔο ἐπυσοΐσ σαπααρ ον ἐδ6 δοιίδ,; Ηἰορηπαδ. 



ΧΧνΙΣ 

15. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Νατγίουβ [ἀνν5. 

ν.1 16... ΤΠ ργορεγ αυδης 165 οὗ πιδα] -οἤδγιηρβ δηά 

δι οη5. 

ν.11-ῖι. ΤΠ οακα οὗ βγϑι!  ηρ5. 
ν. 22:81. Ῥγοριεδιίοη ἔογ δ'ηβ οὗ ἱρῃογδηοα. 

ν.32-86 Ῥμῃϊςηπιοηΐ οὗ [η6 Βα Δ Π-Ὀγθάῖκοσ. 

ν. δ: ὍῪ455615. 
ιῖ6-18. ΤῈ τοῦο]!οηὰ οὗ Κοιδῇ, Φαΐέλαη, αμᾶ Αδίγαρε; ἴἴχα 

10. 

20:15. 

Ὀ]οβδοπ)ίηρ οὗ Αδγοηβ τοά, δηά νἱπηάϊοαίίοη οὗ πε 

ΒΌΡροΓοσΥ οὗ {86 ἔγῖρα οὗ [μονὶ; ἅἄτι65 ραγϑῦΐε ἴο {15 

{δ6 ὉΥ {Π6 [5γ861165. 

ΓΜ οὗ ἀδβίεπιθηῖϊ ὈὉγ ἴῃς ἀεδά, ἀπά οὗ [5 γεπιονδῖ ὉΥῪ 

τήθδη5 οὗ {6 45}65 οἵ ἃ τεὰ οον. 

Αττῖνδὶ δ {πῆ ν] άἄθγηθβϑ οὗ δϑῖίη. “2 θαΐλ οΥ Ἔέγίαρε αἱ 
Ααάεσά. Ῥναμέ 977 τοαΐεῦ. Τἢδ ᾿ναῖοτβ οὗ Μοιθδῇῃ ; 

51η οἵ Μοβϑβ δηά Αδγοηῃ. 

2οἾδ Ἰ μεγηιῖδδοῦ; 10 βαδς ἑλγοερὰ Ἐάοηε δοιρδέ αἀμπαᾶ γε εδεΩ. 

203-39. Ποδίῃ οὔ Αδζοη δὲ Μί. Ηοσγ; ΕἸε᾽αζᾶασ βυοοθθάς ἢϊπ1. 

24.1.3. 

2169, 

Τογηπαλ. 

Ὠεραζίυτε ἔσοαι Μί. Ηοσ.0 “ωο»»" συοϊαξα. 1776 ὀγογιδδ 

δοῥοηξ. 

11. 2110.-,618͵ 

.5. 696: Ἐδβί οὗ πὸ ᾿Αγαρδὴ (]ογάδη-νδ Ἂν). 
“]Ῥεγίοα : Νοῖ πιοῦα ἴδῃ 5 πιοηΐῃϑβ. 

2119-29. ῬΙδοαβ ραβϑϑθά οὐ 6 πιαγοῆ : ΟὈΠοίΒ, Ἴγγο- ΑΘατὶπι, 
“οἹργηισδς Ε. οΥΓἹ “ἴοαδ, Ζεγοά, Αγηπορ, 60», 17α:- 

ἑαπαλ, Νιαζαϊζ οὶ, Βαριοίδ, Ῥίεραὴῆ. Οὐδαΐίογι ΠΊΟΤΙ 

δε ““Μοσοξ οΥΓ γαλιυολς Βαΐξίίος." δὸοηρ οὐ 286 

Ῥεἱ. 

2121. 885. Μργηηΐνδίοτε 10 ῥαδς ἑλγοερᾷὰ {λ6 ἑαμπα οΥΓ ἐλδα ΑΑγπογέξες 
σοιιρλὲ σπῶ γομέδο, 725γασί Ζεγοαίς {16 441,πογίξες, απ αὶ 

οσοτρῖος ἐλε σομρένν δοέτοοοη ἄγηοη απαὶ αδοζ. Δ ΟΘΡ 

ο» ἐλο “οδέγμοίίοπ οὗ 27οαδ. 

418-85. Ὠείδαῖ οἵ Ὅρ, Κίπρ' οὗ Βαβῆδη [᾿πβογίϊοπ ἔγομῃη ἈὨϊ. ; 

22} « ὦ 

566 ὃ 146]. 

Ατγῖναϊὶ δ ἴῃ6 βίερρες οἵ Μοδϑ. 



ΘΟΌΌΚΟΕΘ ΟΕ ΝΌΜΒΕΚΒ ΧΧΙΧ 

ῇϑοασδ απῷ 7πγαεὶ,; Βαίαξ πα Βαασα. 

76 7ογαοέζίος σοάσμοσα ὃν λήοαδιίέο τσορῖον; λε α΄ αἱ 
97 Ῥεΐονγ. 

Τῆς Ιϑγδο!ῖ δηά (ἢαὰ Μιάϊδηϊῖ655; ἰδ Ζϑαΐ οἵ 

Ῥῃίηοδαβ; ρεγραί 7 οὗ (δ6 ῥγιεδίποοά ἰῃ τῆς 
Ἰΐηθ οὗ Ῥῃϊηεδδ5. 

ΤὮς βϑοοπά οδἤβι5. 

Τῆε ἀδυρδῖεοτα οὗ ϑεϊορπεβδά ; ἴανν οὗ βιιοοαβϑίοη ἴο 

Ιδηἀεά ργορογίγ. 

ΜοΞβ65 ὈΙάάδη ἴο ργδρᾶζγα ἴοσ ἀδαίῃ : ]οϑῇυδ δρροϊηϊεα 

ἴο βιιοσεδά Πίπι. 

Α 5οδῖἊε οὗ ρυῦῖ!:ς οβεγίηρβ. 

Οοπάϊιτοηϑβ οὗ [πὸ νδ]11τν οὗ ἃ νον. 

ΤΠα εἐχιίογηγηδίίοη οἵ Μιάϊδη. 

Τῇα ποι ]οπιεης οὗ Οδά, ΒΕευρεη, δηά (ν. 55 39- 
Μδπδϑβθῆ οὐ {πὸ Εδϑὶ οὗ ]ογάδη. 

Νατίουβ [ατ΄ὰνβ το δίϊηρ ἴο ἴπ6 οοπαυαδῖ δηὰ βετ]πιεηΐ 

οὗ ὕδηδϑδῆ. 

4,396, ΤΏ Δο]αίγου 5 οὈ]εοίβ οὗ [πε σδπδδηῖαβ ; 
{πε ἀϊδιυτοη οὗ {πὸ ἰαηά Ὁγ ἰοί. 

441 15. ὍΠα Ὀοιιηάατία5 οὗ σδπδδη. 
446 39. Νδπιεβ οὗ ρϑίξοηβ δρροϊηϊεά ἴο βιροι- 

ἰηϊοηα [ἢ δἰοἰπιεηξ οὗ Οδηδδη. 

3 δ. [εν] Ὲ] 08] οἱτἴ65. 
459. 3, Οἰτἴ65 οὗ τοΐυρε. 
46. Μαγγῖαρα οὔ δείγεϑϑθεβ (ϑεϊορῃεδδά᾽ς 

ἀδυρῃίεγβ). 

δ 6-12. 5οπγεές. 

δ6. ΤὭα αιοϑίίοη οὗὨ [Ππ6 οτὶρὶπ οὗ Νιυπιθοτβ οουϊά ΟὐΪν Ὀς 
δάδαυδίεῖϊν ἀἰποιιβεά ἴῃ οοπηδοίίοη ΙΓ {π6 τυάογ αὐαϑίίοη οὗ 

{86 οτὶσίη οὗ [6 Ρεηϊαϊειιοῃ ; δπά πιυοῦ οὗ ννῆδί ἔΟ]]ονν5 πιιιϑῖ 

Ὅσο τεδά ἴω {πὸ ΠΡ οὗ, ογ συρρΙεπιεηϊεά ὃὉγ ταΐδγοηοα ἴο, βιιοῦ 

τνογῖκβ 5 τὰ οἱϊεά Ὀεΐονν. 

Ἰυαρεά ὄνϑη ὉγΥ ἰἴςο ἢ, ΝΟΌΣ ῬΟΓΘ ΞΌΡΡΙ 65 δρυπάδηΐ ον ἄθησα 

{παῖ 1ἴ 15 ηοΐ {π6 νος οὗ Μοββϑβ, ογ ὄνθῇ οὗ ἃ οοῃίθιηρογαιυ 

οὗ (π6 ανδηΐϊβ ἀδβογιρεά. Νοῖ οηἷν 185 Μοϑβος τγείογγε ἴο 



ΧΧΧ ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΟΤΙΟΝ 

τπγτουρβουΐ ἴῃ 16 3γά ρεγβοη, δηά, ἰπ οπθ ραβϑαρθ" ἴῃ ρϑτ- 
τἰουΐατ, ἴῃ ἰογπιβ ἴῃδὶ πανα δἷνναγβ οοοδϑεϊοηδα αἰ βηοι {165 ἴο 
ἴΠπο56 ψγῆο δϑϑιιπιβά [ῃ6 Μοβαῖο δυπογϑαὶρ, θαϊ τπ6 ταροϊἴοης, 
τῃ6 αἀϊνεγραηΐ δηά οοπίγδαϊοίογυ δοοουηῖβ οὗ {δ6 βᾶπια πηδίϊογ, 
ἴπε πιδγκεα αἰβεγεηοθβ οὗ βίγίβ ἰῃ αἰ βδγοης ραγίβ, {πὸ ἰπηρος- 
510]6 πυπΊρεγβ, απ πιδηΥ Οἴμαγ ξδδίαγεβ οὐ ἢ Ὀοοῖς, ρτονε 
Οἰθαγὶν {μαὶῖ Νιιπιθειβ ἰ5 ποῖ {πὸ τνογῖς οὔ οὔδ τνῆο ννᾶβ οοη- 
[ΕΠΠΡΟΓΑΓΥ τυ τα ἐνεηῖϊβ ἀδβογιθεά, ος [π|1|8γ τ ἴῃς 
σοπαϊ τ οη5 ργασυρροβοά. ἢ 

ἴῃ οπε ραβϑβαρξ οἠΪν (3352; 566 ἢ. {πεγθ) ἄοας ἴδ Ὀοοῖς ἴᾶγ 
ΔΏΥ οἷαίπι ἴο {πΠ6 δι ποῦν οὗ Μοβας ἔογ 1ϊ5 βἰδιθηγθηΐβ  ἰδαὶ 
ΡΑ5ΒΔΡῈ ἰ5 Οἰοβεῖῦ τγεϊδίεα ἴο οἴπεῦβ (Ρ) ν βίο ἀγα οἰδαγίν οὗ 
ἔαν ἰαῖοτ οτ βίη {πὴ ἴπ8 ἂρε οὔ Μοβεβ, ἀπά σοηβθαυθηῖν {δα 
Μοκδῖο σμέλμορελρ ὄνεὴ οὗ {{Π|5. ραγίϊουΐαγ ραβϑαρα οαπηοῖ Ὀς 
ΒΘΓΙΟΊΙΥ σοηβίἀογοα. ἢ 

δ. 7. ΝαυπΊθεῖβ (πα πιοτα δβρθοΐδ!ν (παὶ ρατί οὗὨ ἰξ τνδίοἢ ἴς 
σοηϊΐαδϊηεα ἴῃ 10}]--25) 15, |κὸ ἀαπαβὶβ δηά Εχοάιις, πηδίηγ ἀεγίνοά 
ἔγοπι ἔπνο δαγ δῦ νοῦ. ὙΠ656 νουκ5 νογα (1) ἃ οοπιρ δου 
(ἸΕ) ψΒῖςἢ ᾿νὰβ πδάβ αἵ ἴθ εηά οὗ {πὸ χίῃ οδηϊυγυ Β.0., δηὰ 
οοῃϑιβῖθα ἴον ἴδ πηοβί ραγῖ οὗ ἜἼχίγαοϊβ ἔγοπι ἃ [υἄζθδη οο]]θο- 
τοῦ οὗ 5ἴογίεβ (1) οὗ ἐδ οἵῃ σδηίζυγυ Β.0., πα 8. 5:Π|}}8Γ 

ιλδ ἐΝοῖν {πὸ πιδη Δίοβοβ τν8 νοσὺ ΒυπΊΪς (Ὀείογαε αοά), αθονα 8]]} 
{Π6 τπηθη ψδιοἢ τνογα ὑροῦ ἴπε ἕδος οἵ ἴῃ6 δαγίῃ." 

Τ Όρ. 8 τς οὐ “ΤΒε Ηἰβιογεῖςδὶ ναϊυς οὗ Νυ πιθοῦ" ; δηὰ ἴῃ {Ππεἰγαιοη 
οὗ ἴπε ἔδαΐυγεϑ οὗ ἴῃς ὈοοΙς πηεπιοηεα αῦονε, 566 ΡὈΡ. 10-15 (ου ἱπιροβϑῖθο 
ΠυΠ1}06Γ5), δηά, δαιοηρβὲ πδην οἴπεν ἀἰσουββίομϑ, ρΡ. 92 ἔ.») 128-124) 186-192 
ου γσαροιοη8, ἀϊνεγρδηςεϑ, δηά αἰ εγεηοαϑβ οὗ 5} ]6. 

Φ ΎΠα ρατίίουϊας ονίάεηςα ἴον [6 1 ογαγΥ δηδίγϑὶβ τν}}} 6 ἐουπά ἴῃ ἴῃς 
ἀἰδουπδίομβ ὑγεῆχεα ἴο ἴδε βανεγδὶ ϑεοίϊΐοηβ οὗ ἴπεῸ (οπ)ηϊεηΐαγυ. Τῆς 
Γυπάδιηδηΐαὶ ἀγρυπιοηῖβ, αἰδκε ἔογ (88 δηδῖγϑβ δηα ἀϑρϑοῖδ!ν ἴος {πε 
ἄδιε5 δηὰ ογὶρ!πϑ οἵ ἴπ6 ϑενογδαῖ βουγοαβϑ, οδηηποΐί Ῥ6 γαργοάυςσεα Ὦετο, ἔοτ 
βοπια οὗἉ {Ποῖ πα ΟΩΪγ δ᾽ βυθϑι ἰδ βαρροτὶ ἴῃ ΝιυπΊθεγβ. Τῆΐβθ 18 ρδτ- 
εἰσι αγῖγ τπ6 οα56 ἴῃ τεραγά ἴο ἴῃς δῃδὶγϑὶϑ οὕ 1ΕἙ ἴπΐο 118 σοηδβίϊαεηι 
εἰοπηθηῖβ,  δηὰ Ε. [Ιἐ νουϊὰ ἱηάςεά Ὀς ενϊάἀεπί, ἀνε ἰΓ Νυπρογϑ δὰ ἴο 
ΡῈ Ἰυάρεα ἀρϑτὶ ἔγοπι ἴῃς γεπηδίηάες οὗ ἴῃς Ηδχαίευοῃ, παῖ ΓΕ τνὰ8 15. ] 
ἃ σοπιροβίίε ννογῖ ; Ὀυῖϊ (Π6 δοίυδ] δηδῖγυϑίβ, 50 ἴδ 88 ἰὶ σὴ Ὅς οϑυγίεὰ 
τ γου ἢ, ταϑίβ ἰαγροῖγ οη ογίτεγία Ἔϑί Ὀ]15Π6α ἔγοπι ἴῃ 6 οἴεαγεγ δνίάθηςε οἵ 
(εησϑ55 δηὰ Εἔχοάυϑβ. ϑοηιο οὗ ἴδ ᾿πδιΐοτϑ ΘΓ ργεβυρροβαά Ὁ}} ἡδίυτγο 
ΑἸΥ Ὅ6 ἀσοαῖϊὶ τυ ἴθ ἄσα σουγβα ἴῃ ἴῃς (Οοπιπιοηΐϊαγιεβ οὐ (ὐδηδϑὶϑ τπάὰ 
Εχοάυς ; πιοδηί πιο {πὸ γεδάθσ βου τοίογ ἴο γίνε, 2.0.7. τιό-τιςο ; 
ΟΗ. ἱ. 1-79; 5866 δἷϑο {πὸ ργδβεηΐ νυγιϊεγ᾽β δγίοὶς ἰῃὼ δ οὐ “1αν 
1λιοταίυγα ᾿᾿ (αβρεοῖα! ν 8 10-22). 



ΘΟΌΚΟΕΘ ΟΕ ΝΟΜΒΕΚΒ ΧΧΧΙ 

οοἸοοῖίου (ΕἾ πιδάε ἰῇ πὸ Νογίμεγη Κιηράοπι ἴῃ ἴδ 81} 
σσητςΌΓΥ Β.6.; δπὰ (2) οὗ ἃ ρυΐεβι Υ Ὠισίογυ οὗ βδογεά ἰηϑβία- 

τἰοὴ5 (Ρ΄), ψνῃϊοἢ ννὰ5 νυ τη δθοιξ σοὺ Β.Οο. Τἢα οοπιδὶηοά 
ψνοσγκα (ἸΕΡΕ), οὐ 'ἴπ βοπια οᾶβθϑ, ρεγῆδρβ, ἢ Ὀείογε 1 ννὰϑβ 

υηϊοα ἢ [ΕΦ ἀρροατῖβ ἴο αν Ὀδθη ργδάθδιν ὈιιΓ σοηϑιαάοι- 

ΔΌΪΥ εηἰαγρεά ὈΥ δοογειίοηβ (Ῥ΄ δηὰά Ῥ᾽), οῃιςεῆνγ οὗ ἃ ἱεραὶ, Ὀυϊ 

ἴΏ 50ΠΊ6 Ο4565 δἷ50 οὗ ἃ αιιδεϊ- Ιϑίογιοδὶ, ομδγασίοσ. [ἢ ἴδε 

ἔο]οννίηρ ραγαρίαρῆβ ἴμ6 δχίθης οὗ (ἢδβδε νᾶζγίοιιβ [ἸΟγαῦν 

οἰδπιθηῖβ ἰῇ ΝυπΊθογα νν1}} 6 ὈΓΙΕΗ͂Υ οοηδΙἀογαά. 

δ 8. 7.6 φοαγίϊοσί ἐϊίογανν οἰορεονίς τπ Διερεδονς.----Γ 6 γα 15 
{π||6 ἀπ ουγ ἴῃ 6[1πλϊηδίϊηρ το 6 ραγίβ οὗ Νυπιθοῖς νη] οῇ 

να γα ἀεγινεά ἔγοπι ἴΕ. Τὸ ἃ στγεδῖ Ὄχίεηϊ ἴπ6ςϑ6 Ὄχίγαοϊβ βίδηά 

ΌΥ {πμαπηϑεῖνεβ, δά ὉΥ οσἱάβ, Ὀυΐ ποῖ ἰπΐεσννονθὴ πῃ, ἴῃ6 

οχίγδοίς ἔγοτῃ Ρ; 566 1οὔϑ- 1216 2ΟἿ "2 2112. 82 223. 2ς-ὅ Δηά ηοῖθ 

[6 ἀϊπιγιιιοη οὗὨ [ἴ4Π|ὸ ἴγρα ἴῃ {π6 δὺς οὗ οοηίδηΐβ ρίνδη 

αθονα (ὃ 5). Ενεη Ψ ποτα (45 ἴῃ ο. 132. 16. 2018 211-11} τῆ6 

δοοουηίβ οὗ [Ε δηὰ Ρ' ανα Ὀδϑῇ ἱηΐεγννονθη, παν οδη, ἔογ ἴῃς 

πιοϑδὶ ρᾶγί, Ὀ6 βεραγαϊεα ψΠ 6456; ἴπΠ6 οπίεῦ αἰ που [165 γα 

ΡΓδϑθηϊεά ὉΥ 14}10. 236-88 201-18. 566 ρΡ. 132, 258 ἢ. 

Εδγ ποογὰ αἰ οι δἰίοπᾶς {π6 δἰίοπιρὶ ἴο δηαῖγβα ΤΕ [ηἴο 

[15 σοηϑιτςυδηῖπ, 1 δηὰ Ε. Ενδθη ψῆογα ἀοιυδίεῖς δἀπα ἱηοοη- 

στα θ8 ἀγα ργαβδθηΐ, ψνῆῖοἢ δάπιτ οὗ {|| ἀοιυδὲ (δαὶ [πὲ 

πδγγαῖϊνα σοηπίδιηϊηρ᾽ [Πα πὶ 15 σοπιροβίϊα, ἰξ 15 οἴἴϊδη ἱπιροβϑὶ δὲ 

ἴο ΟΔΓΓΥ Τπγουρ ἢ δὴ δηδῖγϑὶς ἴῃ ἀοίαι]!. Τῆι, ἔογ δβχδίλρίεα, 

ἴθ {π6 οᾶ56 οὗ [Ε᾿5 οἱοβεῖν ἱπίθγσννονθη ϑἴογίεϑ οὗ ἴπε βϑρίες 

(ο. 13 ἢ), δηά οὗ αΐίμπδη δηὰ Αδίγαπ (0. 16), Πο ἀπαῖυϑ15 {παῖ 
ἢδ45 Ὀδεη οπεγεά σδη Ὀ6 γαρ γαδά 85 δηγίῃιηρ πιογα [ἤδη ρᾶγί!α] 

ἀπά τεηϊδιῖνα. Ὁ 

ΤὭρΓα γαπιδίῃϑ 8 πιιπΊῦογ οὗἔἩὨ ραϑΞϑαρὸ5 παῖ οδη νὰ δοῦλα 

σοοηῇάσηοκ 6 ταξεγγοά ἴο ἔμεῖγ αἱ πιαία σοιιγοθ. ὍΠα ἔο] ουνϊηρ᾽ 

ἈΡΡδδγ ἴο ὃ6 ἀεγίναά, δ ἰϑαςὶ ἴῃ {Ππ6 πιδίη, ἔγοπι ] :--- τοῦθ 85 (1ἢς 

ἀεραγίαγα ἔγοσπι 51η41},11 6 18. 180-36, 81-85 (ᾳ1141}5)͵ 2252 86 αηά οἴπαῦ 
ρατῖβ οὗ ἴῃ Βαΐίδδπι παγγαῖϊΐϊνθ.Ό Απιοηρ ἴδ6 ρᾳϑϑθαρὸβ  ΠΙΟἢ 

πιοϑὲ οἰδαγίν ἀρρβᾶγ ἴο ὃ6 ἀδγίνεά ἔγοτῃ Εὶ ἀγα 1116 118. 240-80 ([ἢ 6 

βανθητν 6]46γ5), 121-18 ([Π6 ν!ηἀϊοδίίζοη οὗ Μοβ65), 20οὐ" 5 21.51.28 

5 ὅςε6 ρΡρ. 1227, τ9οοθ. Οἰδοῦ ρδβϑϑαρθϑθ ρῥγοβϑεηϊηρ ΟΠ υ 1165 οὗὨ νυν ΟὮ 
ναγίουβ βοϊυ(οηϑ να Ὀδοη οἤπετγεα ἀγα, 201.}8 (566 Ὁ. 258 .), 211. (Ρ᾿. 272, 

274), 2111-83 (ρ. 280 [.), ς. 22-24 (ρ. 312 ζ.), δπά 251.“ (ρ. 480 ἢ). 
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({π6 οι δα55165 ἰο Εάοπὶ δηὰ ἴἢ6 Απιογὶ[65), δηα (π6 ἰαγρογ ρατῖ 
οὗ ἴπε βἴογυ οὗ Βαδίαπι (0. 22--24). ϑόοπῖα, ἱηἀεεά, δϑϑῖρη {πε 

βίογιθβ οὗ (πΠ6 βενθηΐυ οἱάδγβ δηά οὗ ἴμε νϊηδϊοδίίζοη οὗ Μοβεβ ἴο 
ἰαῖογ (γί οεηΐϊ.) δπΊρ! Πβοδίίοηβ οὗ Ε, διιῖ οὐ στουπάς νυν ῃ] ἢ 

ΔΡΡΘαγ ἴο ἴδε ργεβοηὶ νυγῖῖοσ ᾿ηϑυβηοϊεηϊ δηὰ, ἴῃ ραγῖ, πιϊϑίδίκεπ 

(566 Ρρ. 99, 116). 
ΤΙια πιοϑδὲ ἱπιρογίδηξ ραϑϑαρὲ οὗ ΤΕ {παῖ 15 οὗ ἰαΐογ οτἱ᾽ρὶπ 

(ἤδη [(Π6 πιδίῃ βουγοθβ,  δηὰ Ε, 1:15 1411, {Π|5 δυΥ ἢδνε 

ὈδΘΩ ἃ γί. σεηΐυτγν δηιρ  βοδίίοη οὗ  ογὔ Ε, οὔ 1ἴ τδυ 6 ἴδε 

τνοσῖς οὗ ἴΠ6 71 οεηΐυγν εαϊος πο οοηιϊδίπεά  δηὰ Ε (566 

Ρ. 155). 
[τ 15 ποΐ οογίδιη ἰδὲ ἴα ογδν ἴῃ νὨοἢ ἴδε ἱποϊάδηΐβ ννογα 

ταϊαϊεά ἴῃ ΤΕ ννᾶβ ἰῃ 411 οσδβθβ {πΠ6 βᾶπιῈ δ5 δ ργδϑεηῖ. Ὑμογε 

ΔΓΘ 50Π16 ΓΕΔ 50η5 ἰοῦ {πη Κιηρ {παῖ {Π6 δἴογι 65 οὔ {πῸ οἱ ἄθγβ δηά 

οὗ ἴπ6 νιπαϊοδίίοη οὗ Μοβεβ, ννῃϊοῃ ἢονν ἄρρϑᾶγ 85 Ἔερίϑοάδς ἴῃ 

{π6 πδγγαῖϊνα οὗ [π6 πηδγοῦ ἔγοπι 51η841 ἴο Κδάδςῃ, οὔος ἐογπιθά 

Ραγὶ οὗ {86 παγγδίϊνα οὗ ἴῆς βίδυ δἱ 5:1:ηδἱ (566 Ὁ. 9ο8). Οἱ εασγῖυ 
πὶ βραοθα ρα5ϑαρα5 ἴῃ [Ε δα 211. δηά ,4259.45. ς6ε 4150 ρ. 258 ἔ. 

δ 9. 72:4 206᾽915. ---- [ΛΊΕΓΑΓΥ εἰαπιεηῖβ ὄνθῆ πιούα δποίθηϊ 

{4 {π6 βἴοτίθϑ οὗ  δηά Ε δγὰ ἴο Ὀε ἔοιιπά δπιοηρ ἴπ6 ρΟΘΠΊ5 

δηά ροοῖϊοαϊ ἔγαρτηθηϊβ (τοῦδ 2114 17|. 27-ὃὸ 2.41-|0. 18.8.4 2.,3-2. 
16-17 (181. 20. 21. 3.) Οἡ 65:35, 566 ρρ. χχχνὶ, χχχν . 

Τῇ ροδπι5 δἰγιθυϊεά ἴο Βαίδαπιὶ (ἀραγὶ ἔγοπι 248-24) πηδᾶν 
Ὀ6 οὗ [Π6 “γ16 οτἱ βίῃ δ5 ἴΠ6 ργοβε δγγαῖξνθα νυν ὩἹ ἢ πον ἱποία 6 

(πο. Βυΐῖ (5 15. σογίδί ηἷγ ποῖ ἰῃς οᾶ56 ἢ [Π6 τοβῖ οὗ ἴπα 

Ρροαπιβ. Ομ ἔγαρτηθηῖ (2114) 15 ἀδβηϊε!Υ οἰϊοα ἔγοπι ἃ ΠῚ γάγν 

βοῦγοο, ἴδ ““Βοοῖκ οὗ Ὑδῆννεῃ᾽ 5 Βαί.165,᾽ δῃηοΐπεγ 85 ἃ Ροβθῆι 
{πὲ ννὰϑ Θοπιηοηΐυ γοοϊϊθα ὉΥ 4 ργοξεβϑιοηδὶ οἶδϑα οὗ γϑοϊζογς 

οὐ ὁ. 041146--Ξ'πρεῦβ ἢ; δηά ἴἴ 5. οἷεασ τί ἴπ6 ““ ΕΟΙΚ- οηρ ᾽" 
δἀάγεββεά ἴο {πε ννεῖ! (2111.) δηὰ τπὰ βῃδίομεβ οοηποοίθα ἢ 
1π6 5ειεηρ ουξ ἀπά γεΐυγη οὗ {πὸ τὶς (1 δ 5) ἀγὰ οἱάδγ ἴμδη τῆ6 
τυτγῖοσ ψῆο 45 ἱπίσοάυοσεά ἴπδπὶ ᾿Ἰηἴο {16 παγγδαῖῖνα. 

1 15. ργοῦδοϊα ἱπαὶῖ [6 νοῦϑεβ οοηίαϊπεά ἴῃ 2413. τσογα 
ἰηδαγίβα δέϊοσ {π6 οσοπιρεἰϊίοη οὗ ΤΕ (Ρ. 372). Βαυῖ ποτὰ σδὴ ὃῈ 

ΠΈ116 ἀουδιὲ παῖ {π6 τσὶ οὗ ἴπ6 ροεπὶβ [ογπιθα δὴ οτρίηδὶ ρᾶγῖ 

οἵ ]Ε. ΜΝ Πείμογ {πὸ οαϊίοῦ οὗ {πΠαΐ ννοτκ ἀοτινεα ἔπδηὶ ἔγοηι ] 

ΟΥΕ ἰ5 1655 οδγίαϊῃ : δα πδὺ αν ἀδυνεα βοπια οὗ {ποτ ἔγοπι 

οἴδογ βουζοεσβ. Βιυῖ, Ὀ6 ἰπᾶΐὶ 85 ἰξ πιᾶῦ, ἴδ ροδηὶβ Π6Π}- 
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βεῖνος (αχοθρί 24᾽8.28) ἀγα βοδγοεῖν οὗ ἰαίεσ οτἱρὶπ ἤδη ἴΠ6 

8ιἢ σεηΐϊ. Β.Ο., 8ηἀ 5οη16 οὗ [πα πὶ πιὰ Ὅ6 σοῃϑι ἀΘΥΔΌΪΥ δαγίϊοσ. 

Εχαδοῖ δηὰ οδγίδι ἀείογπιηδίοη οὗ ἀδία ἢ ΔΩΥ 5: ρ1]6 οδβ6 15 

ουΐ οὗ (ῃξ ᾳυδοιίοη ; ἴο δῖ οχίεηϊ δρργοχι πγαΐθ δηὰ ργοῦδοϊε 

ἀδοϊβίοῃβ ΠΊΔΥῪ 6 ταδομεά 15 ἀἰδουδπβεὰ ἢ 1π6 (οσηπιδηΐδγυ. 

δ το. 771}6 ἰα:67 ϊίογανν οἰθηιθηῖς ο7 Δ᾽ ηηδό᾽5.----Ἰ 655 Ἰῃδη ἃ 
ηυδτγῖεγ οὗ ΝιυπθοΓβ 15 ἀεγνεά ἔγοπι ἴΕ. ὙὍὙῆα ταπιγαϊηΐηρ δηά 

Ιαγριοσ ραγίβ οὗ ἴπ6 Ὀοοῖΐζ ἀγα 50 ΠΟΙ ΠΕΥ 5 πα δηα γοϊαϊεα ἴο 

ΟὔΘ δηοίμογ ἴο Ὀ6 ρτουραα υπάδγ ἴπΠ6 σοπηπιοη βϑυπροὶ Ρ. 

ΤΎΠΟΥ ἀγα 841] τπ6 ννογῖκ οὗ ἃ ῥυἜβε Υ σοῆοοί ἐπιρίογίηρ ἃ ἰαῦρα 

σοπηηοη νοοδ Δ απ ρονογηθα Ὁ ἱπιρογίδηξ δπὰ ἔιπάδ- 

τηθηΐδὶ οοπηπλοη ἰά645. Βυΐ ἴΠ6 δοί νι οὗ {π1|5 βοῆοοϊ δχίεπαάθα 

ονοῦ οδηΐυγθβ, δηὰ αἰ γεησαβ 85 νν 61] 85 β ΩῊ1]} υι 1165 ΔΡΡΘΔΓ 1 

ὑπδῖ τυδὲ Ὀ6 τοραγάεα 45 ἴῆ6 ψοσῖς οὗ δον πδηάβ δηα τΔηΥ 

ΒΕΒΟΓΔΙΟΏ8. ; 

Ῥ, τμ6 νογῖίς οὗ 1ῃ15 βοβοοί, οοῃϑιϑῖβ ἴῃ ρατγί οὗ παιγαίϊνε, ἴῃ 

ραγὶ οὗ ἰεραὶ πηδίϊοσ ; δηὰά αἀἰδεγεηῖ σαηδγδίίοης σοηϊγιρυςεα 

Ὀοϊῇ ἴο ἴπΠε6 παγγϑδῦνα δηά ἴο ἴπε ἰεαραὶ ραγίβ. Τῆι, ἴο γοίοσγ ἴο 

ἴννο οἷεδγ ἰπβΐδησδϑ, {πΠ6 ΓΙ ΤΥ παγγαῖϊνα οὗ Κογδῇ ἢδ5 οἰβαγὶν 

Ὀδδη δηιρ δε ὃΥ ἰαῖος δά! οηβ ᾿ηϊεπάἀδα ἴο ρῖνε {ΠπῸ βίογυ ἃ 

ἀἸεγαηῖ τυγη (Ρ. 192 .); δηά τμ8 ἰανν οὗ Γανιτοαὶ βογνῖοα ἰπ 

8)5.26 ὃς αἸεγθηΐϊ ἔγοηχ ἴμδἴ ργεβυρροββά [ἢ ὁ. 4 (ρ. 32 ζ.). Τῇα 

οχίϑίδθηοα οὗ αἰ βδγθησοθς 15 οἷθδαγ; (6 οχίθηϊ οὗ 1 6πὶ 15 1655 

οἴθαγ, δηά πε ἀϊδιίγιιυζοη οὗ {Π6 πιαΐογαἱὶ οὗ ἴῃ ὈοοΟΐΚ ἀπιοηρ᾽ 

τῆς ἀϊβεγεηξς πδηάβ, νῇοβσα νοῦς δὺ δα ἀοϊεοϊαά, 15 αἰἰαπάεά 

τνῖτἢ ποῦ αἰ ποι ν ἀπ ὑποογίδηῖγ. [1 Ψ1]1 6 οοηναηϊοηΐ, 

τῃογαίοσα, ἴο ᾿ηαϊοδία ἤογα ἴῃ6 ρσϑησγαὶ πδίιγο δηα νδ]υδ οὗ 1Π6 

ἀνδ δῦ ας ονάθηςοθ, ἀπά ἴο ραίπου τορεῖμοσγ ἴΠ6 τόσα ργορδΌ]6 

τοϑυς νυ ΠΟ τδὺ Ὀ6 ορίδϊηεα ἔγοπι 1. Τῆγαα βυπιθοΐς ἤᾶνα 

Ὀδοη τιϑοα ἴο αἰ! 5ΕΠΠπρῚ 5} {πε αἰ δγοηῖ οἰεπιθηίβ οὗ ΡΌ Ρὲ ἀε- 

ηοῖε5. ἴπε ιπάδπιοηῖϊαὶ νοῦς, ἴ(ἢ6 ῥγθϑΥ Ὠἰδίογυ οὗ βδογοά 

ἸησττςΠ]οη5; Ρ 15 υϑοᾶ ἔογ νι μδίανεσ 15 οἰδαγὶγν ἰαἴογ ἴῃ οὐ ρίη 

{Π84η ΡΈ, δηά ἱπμογοίογα βθοοηάδγυ ἰῃ γτεραγά ἴο ἴἴ; ΡΥ 15 υδοά 

ἔοτ {παῖ ἰαγρξ δπιοιηΐ οὗ πιαίίζεσ νυν σδη πεϊῖποσ Ὀ6 σῆονῃ ἴο 

ὍΘ ἰαῖεγ ἴῃ οὔἱρίη ἴμπδη Ρἤ, ποῦ γεῖ ἴο ἢᾶνα ἔογπιϑδά δη ογὶρίηδὶ 

ραγί οἵ παΐὶ νοῦς. δ 5 {πΠ6 ψνοῦξ οὗ ἃ οἰηρίε νσγιίίεγ; δυΐ Ρ᾽ 
δηά Ρ᾽ οονοζῦ ἴπ6 τννοτγῖκ οὗ δὴ ᾿πάδῆπιῖα πη θογ οὗ παπάς : ῥ᾽ ἰς 

1Π ρατί παγγαίϊνθ, ἴῃ ραζί ἴερδὶ ; Ῥἢ 15 δηζίγε!υ ἰερὰὶ. Ῥέ ννὰς 
Ζ 



χχχῖν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

“ἦ΄ 

ννυτίθη δρουδ δοο Β.6. ; Ῥ᾽, ἱποϊπάϊηρ᾽ βοπια ρίοβϑαβ ἰαΐεσγ ἴμπ 

(ἃ (ορ. ὃ 14), ἰ5 {π6 ψνογῖς οὗ ναγίουβ νγιῖεγ δηὰ δάϊίοσβ ὃε- 
ἔνε {πῸ ἀδίε οὗ Ρέ δηὰ δοιυΐϊ 200-250 8.0. ; Ῥ᾿" ἱποίυάες 

ανν8, ϑδοπι οὗ ψῆϊοῦ πᾶν, 50 ἴδγ 85 ἴδε ουδϑίδησα ὄνϑη οὗ 

[Πθῖγ ΠΠ ΟΓΔΙΓῪ Θχργεϑϑίοη 185 οοησεγηδά, οχίεπα Ὀδοῖς ἱπῖο {πὸ 

αι, οὐ ὄνθη ἴῆς χίῃ οδηΐ. Β.5. Τῃα βυπιῦοϊ Η 5 τείαϊπεά ἔογ 

τῆδϊ οοάςθ,Ἐ οοπιπιοηΐν Κηοννῃ 85 ἴδ [ἂν οὗ Ἡοϊϊηθβ5, ΠΟ ἢ 

ννὰ5 ἱησογρογαίβα ὃν Ῥ᾽ ψῇἢ ΡΓ (ον ΤΕ Ὁ Ρὺ, υΐ ννᾶ5 1:ἰ5εϊ 
βδγεν ἤδη Ῥἢ (εδγίν 61} σδηϊ.). Οπα οἵ ἴννο ἰανϑ ἴῃ Νυπθεγ5 
ἌΡΡδδγ ἴο ὃ6 ἀεγῖνεά ἔγομῃ Η (1 551-41. ,,.,δ5.. δδέ,  ΡΟΒΘΙΌΙΥ 4150 103). 

Α οςοπιρίεῖα δοϊυζίοη οὗ {π6 ΠΠΙΟΓΑΓΥ ργοῦ πὶ ργαϑεηϊοαά Ὁν 

ῬΡ νοιά 5ῃον (1) {πὸ ὄἜχδοῖ Ἴχίεηϊ οἵ Ρέ; (2) ἔπ πηδῖίοσ (1 δηγ) 

οοηΐϊδίπεά ἴῃ Ῥὲ νι ποῦ Πδά ῥγανίουϑὶν γεοεϊνεά ἃ ἤχοα νττίδη 

οὐ οὔδὶ βοϊ(ηρ; (3) ἴπ6 πιαϊίογ (Ρἢ ν πῖοῃ δά τεοεϊνεά ἃ ἤχϑά 
βαίτηρ δ ἃ {π|6 ργῖοσ το Ῥέ, Ὀιιξ νὰ οἠἱν ἱποογρογδαίεά ἴῃ 
Ρέ (ον 1Ε Ὁ Ρὴ βυυθβθαυδπίῖν ἴο ἴπ6 οοτηρίείίοη οὗ [ηδὲ ννοτῖκ ; 

(4) ἴπ6 πιαίίεγ (Ῥ᾽ ἰδαΐθγ ἱπ ογρίηῃ ἴπδὴ Ῥ; (5) {π6 ἀδίεςξ αἱ 

ννΠ] ἢ [ἢ6 νᾶτγίοιι5 πηαϊῖοτβ ἀδβησα 1ἢ (2), (3), δηά (4) ογἱριπαϊεά, 

Δηά, ἰπ μ6 οἂβα οὗ (23) δπά (4), ἴῃ6 ἀδίθς. δ ψ Ὡϊ ἢ ἘποΥ Ψεγα 

ἱποογρογαῖϊθα. Αβ ἃ πιαίϊοσγ οὗ ἔδοϊ ἴπ6 ϑδοϊυϊοη 15 δπά ν1}} 

γαπιδίη ΝΟΓῪ ἔα ἔγοπιὶ σοπιρίεῖθ. 850 ἔδυ 85 (5) 5. σοποεγηβά, 

[6 ἀνδιδΌϊς δνιάθησα 15 ρίνθη ἴῃ ἴπῸ Οοπιπιδηΐαγυ ; δι ἴΠεγα 

τα σαγίδίη ρεπογαὶ οοηβι ἀδγδίοηβ Ὠοῖ πᾶν Ὀδεη ἔγααιηςν 

ΔΙΙαἀδά ἴο ἴῃ {πὸ Οοπηπιεηΐατγυ παῖ πλιιϑὲ Βα Ἔἐχρί διηβά ἤεγο. 

διιι, Δοοίέζυσ ογίογίς 720,7, ἐλ6 εἰριϊμαξίονι ὁ }᾽, --- αοοά 
Γβαϑοῦβ ἢᾶνα Ὀδθῇ 85ϑρηῃβα ἴον γερδγαϊηρ γείδγθηοθϑ ἴο 8ΩῪ 

οὗ {πῸ ΤΟ] ονίηρ 85 ἀϊξιϊηοϊ βρη οὗ Ῥ": (1) δ 186 αἰΐαγ οἵ 
ΠΟΘ Ώ56 ἢ ΟοΥ ““1π6 ροϊάδθη δἱΐαγ." ἔΤἔΓΓΠΙ5 156 ἀδϑογρεά 'ἴἢ 8 

ΒΌΡΡΙοποηΐδί βοοίίοη (ἔχ. 301.10), δηὰ 15 ἔγεαιθηῖν πιδηϊοηδά 
ἴγοπι ἴπ6 {{π|6 οὗ (πΠ6 Ομγοηΐοῖος ἀοτνηνναγάβ,ἐ Ὀυϊ ἀρροαγβ ἴο 

μᾶνα Ὀδοη υηΐπονη ἴο [δ6 δυΐμπογ οὗ ἔχ. 25--29, ννῆϊοῦ [ογπις 

8ῃ ἱηίερται ραγὶ οὗ Ρέ. Αξαογ {πΠ6 Θϑίδ ὉΠ πιεηΐ οὗ ἃ βϑοοηΐ 
αἰϊαγ, 1 ὈαοΑπΊα ὨδΟΘσβδγΥ ἴο αἰϑεϊρι 5ἢ [Π6 πιαΐη δηὰ ογρίπαὶ 

“ Ὠήνογ, 2.0.7. 47-49, 145-152; ΟῊΗ. ἱ, 6. 13, 8ὶ 8. 
ἐ 8ε6 ἵνα. ὄν νιρ. 129. ; Ὀγίνεσς, 2.0.7. 471. (νι τεξοσεηςος ἰπογο) ; 

(ΓΗ. -«. χίϊ;. 8 το. 

ΣΦ... τ ΓΒ. δδ᾽ ον λίδο. 131. 49; ῬΠΙο, 26 Μέία  ϊοςίς, ᾿ἰϊ. 9; Υονια 
ν. 5, 7; Ζεδαδέηε ν. 2. 



ΘΟΌΚΟΕΘ ΟΕ ΝΌΜΒΕΒΘ χχχν 

Αἰίατ 85 δ1ῆε αἷΐαγ οὗ Ὀιυγηϊ-οἴεγίπρ "ἢ; (Π158 ογπὶ αἷθο δηά 

ἴῃς ταΐδγεησα ἴο “" δ᾽ ἴδγϑ᾽" (ἴη ἴπ6 ρ].) γα, ἱπεογείογε, πιγίθμοῦ 

ἰπαϊσβδίίοηβ οὗ Ρ᾿. ὙΠ ““δἱΐαγ οὗ ἱποθῆβθ᾽" πίδὺ ἢδανε Ὀδθη ἃ 

νοῦῪ ἰαΐα δάἀάϊοη; ἰδ 15 ποῖ οἷδασγ ἔπαὶ 1 τνᾶ8 Ἔνθ Κποννῃ ἴο 

ἴπη6 Ῥπειυάο-Ηδοδίςυβ (3γὰ οδηῖ. Β.0.); 566 ϑομῦγεογ,δ 11. 287 

(186. ποία 15 πιο ἀειδιϊε τῆδη ἴῃ δα. 2, Εηρ'. ἴγι 11. 1. 281). 

(2) Τα υποϊϊοη οὗἁὨ ἔπεα ργίεδίβ. Ι͂ἡ Ῥξ υποίΐοη 15 ἃ ρου δγ 

αἰπειησίοη οὗ {π6 ὨΙΡῊ ρῥγίεδ (ΕΧ. 209); βδυρδεαυθηῖςν [ἃ ννὰ5 
οχίθησσά ἴο ἴπ6 ογάϊπαιυ ργίεϑίβ (Εχ. 40). (2) Τῇ ““ οοτάς ᾿" 

οὔτπα ἰΔΡεγηδοῖθ, πιθητοηδά ἴῃ Εχ. 3.518 χο Ὁ (Ῥ᾽), ἀρρεᾶγ ἴο πᾶνε 
Ὀεθ ὑηκηόονῃ ἴο Εχ. 25-29 (Ρῆ). (4) Τῆθ βινεεὶῖ ἱποθῆβα 
τεαυϊγαά ἴῃ Εχ. 407: 5:Δ.. δη ἔγεαθ ν Δ᾽ υἀδά ἴο ἰη Εχ. 325-20, 
ΔΡΡΘΟΔΙ5 ἴο ἢᾶνε Ὀδοη υηκποννὴ ἴο {πΠ6 οὔρίηδὶ τεχὶ οὗ ἔχ. 

25-29 : 566 ΓΗ. ποΐδβ οὔ ἔχ. 255 203; δίϑο ϑςὖ, 
Ὀἰγαοῖν {πὲ586 ἴεβῖβ οὗ Ῥ᾽ δα ποῖ νυ εἶν Δρρ]!οδὉ]6 ἴῃ 

Νυπιθεῖβ (γοῖ 566 45. 35. δ1.. δ] 411); ᾿ῃα ΙΓ ΟΙΥ ἘΏΘΥ ἀγα πλοόγα ἱπ|- 
Ροτγίδηϊ, ἔοσ [6 Ὺ ροϊηΐϊ ἴο [6 Ξβεσοηά δε οπαγδοῖεσ οὗ Εχ. 235-40, 

δηά {π656 οπεαρίεῖα αβογά ἴῃ ἴπγη ἃ βἰδηάδαγά οὗ 5ῖυ]6  ΠογοΌΥ 

ἴο ᾿υρε οἴπεγθ. Τῆι ἴΠ6 τεσυγγοησα ἴῃ ἃ τηδκεά ἄδρτεα οὗ 

ἴη6 ἀἸἔπδοηθϑ5 δηά οἰγουπιϑίδητ δ! οὗὁἨ ἀεῖαδὶ! (ορ. ΗοἰΖίηρετν, 
ΕὐἰρμἸοΐζέηρ, 4το ἴ.) ΠΟ ἢ οπαγδοίογιθα ἔχ. 35-40, ἰῃ Ο. 1-4. 7. 
26. 21, ροϊη(8 ἴο {πε6 οὐϊϊοτίαὶ δηά δπλρ!ἔγηρ δου γ, 1 ποῖ ἴοὸ 

(ἢ δοῖιδὶ δυῖΠπογϑῃϊρ, οὗ Ρ᾽ 
ΤΠ ταϊγοβρεοῖίνα ἀδίεβ ἴῃ 71 οἷ" δ' 1δ ἄγ πιοϑὲ βαιϑίδοϊογ υ 

Ἐχρίαϊπθά ὃν διγι δυϊίηρ (ἢ βδεοϊϊοηβ ἴῃπ5 ἱπιγοάμοσά το Ῥ΄; 

{ΠαΥ οαηποΐῖ 6 Θαιίογ ἴμδη Ῥῇ, ἔοσγ ἴΠ6Ὺ ργαβυρροβα ἴϊ. 

Οη {πὸ στοιυηά οὗ νοοσδϑιαγυ οπῖν, ᾿ἃ 15 βεϊ ἄοπὶ ροϑϑιρίς ἴο 

γεΐεσ ραβϑᾶρὲβ ΙΓ δὴν σεγίαϊηυ ἴο ΡῚ Μοζγὰ 2εοσμέζαγίζν οὗ 

Ἐχργθϑϑίοη ροϊηΐβ δ τηοϑῖ ἴοὸ ψοζεγοροηοίζν, ποῖ ἴο ροπίογιοσιν ; 

11 ΠΊΔΥ τοηάδγ ἴἢ6 δϑουϊριίοη οὗ ἃ ραϑβϑᾶρὲ ἴο 5 ἱπιργοῦδδίε ; 

δι 1 15 πο οὔϊοοη θαΐννθοη Ῥ᾽ δηά Ρ΄, Απά, ἔυγίμοτ, Ἄνθη ᾿ξ 

1 ὅδη Ῥ6 βδῆονη {παῖ {π6 ,“ογγμμέα ἰπτγοάμποιηρ,, οὐ οοποίυάϊ!ηρ,, ἃ 

ἴανν 15 ομαγδοίογϑιίς οὗ Ῥ᾽, 115 οὔ ργονβ ἴῃ6 ἀδίε οὗ {πε 

Σπισογῥογαξίοπ οὗ ἴῃ ἷανν 'η Ῥέ (ογ 1ΕἙ Ὁ Ρὴ; 1ξ ργονθβ ποϊπίηρ' 

ὙΠ ταραγά ἴο {πε ᾿ἰἰογασυ οτρὶπ οὗ {πὸ ἰατνν ἰΐϑεϊς.,. ὙΠΕ5ς 
Ῥοϊηΐβ πδεά ἴο ὃ6 Ῥοζγηα ἴῃ πιὶπὰ ἰπ σοηδυϊῖηρ [Π6 οΟἸ]δοιοης 

οὗ 1Π6 5ιυ  ]Πςτῖς ροου] τ 165 οὗ Ῥ᾽ ρίνεη ὉΥ ΟΗ. (ἴ. 155) δηά 
ἩοϊΖιηρεῦ (ἰμοίζερι, 418). 



᾿χχχνὶ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

δ 12. Ὀίοιζν 07 ἀοίτρείζίηρ 154.---Ν μαΐενεγ οδη ὃς Δεβηεά 

45 Ῥ᾽ ξογπιδά ηο ρατγί οὗ Ρῇ; νυΐ [ἢῃϊ5 15 ποῖ 1Π6 οἂδὲ ἢ Ρ΄. 

[1 8 ᾿ἱπηροβ51:016 ἴο ἀείδγειίηα νὰ δὴν οοηβάσδησα πον πιυσοῇ, 

1 δΏγ, οὗ ἴπ6 πιαῖΐζογ ἀδῆηδά δ5ς Ρ᾽ ἐογπηεά δὴ ογίρίηδὶ ραγί οὗ 

ΡΥ Πα ρτγονίβίοῃδῖ δηδννοῦ ἴο ἴπ6 ατιοϑίίοη γαϊὶσοά ἀερεηάκ 

ου ἴπ8 νίενν ἰδίκεη οὗ {πΠ6 πιδηηοσ ἴῃ νηϊοῃ ΡΕ δάδπεγεα ἴο [15 

Ιοδάϊηρ' τηοΐϊνα. 

Τῆς ᾿ἰεδάϊηρ ρυγροβα οὗ Ῥξ ννας ὈγὶςΗ͂ν ἴο γεοδρίτυ]αῖα [6 
Πιβίογυ οὗ ἴπ6 οὔἱρίη δηά ευθϑοαυδηΐ ἔογίυποβ οὗ ἴπ6 οἤοβθα 

ΡῬβοορίθ, δηά δϑρϑοῖδιὶν ἴο ἀδβοῦῖθα ἴπὸ οὔρίη οὗ τποῖγ ἰηϑίζα- 

τἰοῆ5. Ηονν 5(γι ον αἱ ἢ6 σοηῆπα Ὠἰπηβοῖε ἴο τῃδξ ρυγροβα ὃ 

Ἀιά ἢδ οηἷν βιβδνγ ἢὶ5. ἡδγγαῖννα ἴο Ἴεχραηά ἱπίο ἔιηεϑ5 δἱ 

ροϊηῖβ δὲ ψ πίοῃ {π6 οὔἱρίη οὗ ἱπϑυςυα!οη5 ἡδίυγαι!γ ἔ6]1 ἴο Ὁς 

ἀδβογιεά, οὐ σ1ἃ ἢα ΠΙΠπΊ56 1} δ {ἰπ|65 σῆδρ ἴπ6 ἰπτοδά οὗὨ ἢ15 

Πιβίοτυ ἴῃ ογάδγ ἴο ἱπβογί ἰαννβ, οὐ πη5565 οὗ αννβ, [παὶ δὰ πο 

οοηποοϊίΐἪοη ψῇῖ ἢ Τα ἔογπηδῦ Ὠυροΐμεϑβ βϑθθπὶα ἴο ἴΠ6 

Ὀτεβοηΐῖ τυγιΐογ ἴπ6 πιοῦα ργοῦδῦΐθ. [Εἰ 1 Ὀ6 οοττγαοΐ, [δ ΠΊΔΩΥ 

βεοίΐοῃβ οὗ Νυπηθεγα---βιιοἢ 85 5() δ. 651 (1) κς, 10. 28 ἢ. 20---τηυκὶ 
Ὀ6 οοηϑιαεγοά ἴο ᾶνα ἔογπιθά πο οτἱρίηδὶ ραγί οὗ Ῥξ, 5 ΠΊΡΙΥ οὐ 

{π6 στουηά ἴῃδὶ ΤΟΥ πᾶν πο ογρδηΐο σοηπδοϊΐοη νὰ {Π6 

ὈΓΙ ΘΕ πδγγαῖνα, 0 δυο σοηηροίίζοη 85 δχίϑίβ, ἴῸΥ δχδιηρίθ, 

Ὀεΐννεθη Ρδ 5 σἴογυ οὗ Κογδῇ (ο. 16.) δηά ἴδ ἰατνβ γερ υἱδίηρ᾽ 
ἄυε5 ραυδῦϊς ἴο {Π6 ῥγιεϑίβ (ο. 18). Αἱ ἐπ βδπι6 {ἰπ|6, δον οὗ 

1π656 ἰατνϑ, ἡ ΠΟἢ ἀγα υηγοϊδιίθα ἴο ἴπ6 πδγγαίϊννο, αγὰ η {Π6Π1- 

56 ἶνθϑ ΌΥ ΠΟ πιδδηϑβ οἰδδαῦίυ Ἰδίδγ η ογἱρίη ἤδη Ῥῆ; [ἴ ᾿ς. "κεν 

ἰδὲ βδοπο οὗ ἰδ πὶ ἀτὰ δδιίογ, δηα ἴῃ ἰπαῖ οαϑο, Ἄνθη ἱΓ ἴῃ 6 γ 

τνοῦα ἰησογίαα Ὀγ Ἐξ ἴῃ ἢ15 ψογίς, {πΠῸῪ νοῦ ἰηβογίεα χοῦ δΌΪΥ 

ἢ Π|116 πιοάϊ!δοδίίοη, απὰ τυὐἱβουῖ ΔηῪ δἰίεπηρὲ ἴο οοηπδοῖ 
1π6ηὶ οΟἰο5οῖν ἢ ἢϊ5 ἡδιγαίϊνο. 

Τῆδὶ πιδὴν οὗ ἴῃς ἰατυβ ἀεβηοά 45 Ρ αγὸ ἰη δυδϑίαηος δαγίίογ μηδ ᾿ξ, 
Δηὰ ΠΊΔΥῪ ἴῃ Βοπ!Ὲ 08565 γεργαβοηΐ βοίυδ] ργθ.Έ ΧΙ ς ργδοῖῖος, ἢ48 θα νΟΓῪ 
ΒοΘΏΟΓΑΙΥ τεοορηϊθοά ς 866 ϑίδάς, ΟΖ, ἰϊ. 66; Ὀτίνεν, 2.0. 7. τ42 ἔ.; δε 
ἰηἰγοἀυςσίογγ ποίε8 ἰο Ὀγῖνεγ δπὰ ΜΗ 65 “ 1,εντ του" (ΕπΡΠ15}} ἴῃ 5230 7. 
ὉΡ. 56--ο ; ΚΗ. ο6. χίϊ!. 89. ΝιυπΊθεΓβ οσοηίαὶπ9 οἠς οἷεαν ἰπβίδηςα οὗἉ οάος 
τδῖϊεῦ οί ἰερ αἱ ἴῃ Ῥ, νὶΖ. (ῃς Ῥυγίοβϑίβϑ᾽ Βεβϑϑίηρ (63:25), 

Εογ Ιεραὶ πιδίίεγ συ Βίοἢ, ᾿που ἢ 1 ἐογπιεά ηοὸ ραγὶ οὗ Ῥέ, πιδὺ, ἴῃ δυὉ- 
βίδηςεα, Ὀ6 δδεϊον ἤδη πὶ νοῦ, ΟΗ. δαάορὲὶ πα βυπιδοῖ Ρὶ, ἐ 6. Ῥυίεϑι 

Τεδοπίηρ. Βιυὲ ἔπε βυπιῦοὶ 15 ηοἱ δἰἰορείμεγ βυϊδ]α ; 1ἴ βυρ β'εϑδὶβ 8 υπὶῖυ, 
(βουχ ἰξ οδηποῖ θὲ βῆοννῃ (85, ἱπάβεα, 18 δά πιιιε) ἐπαὶ ἴῃς ναγίουϑ 
πιαϊΐϊογα ἰηοϊυάε υὑπάοτ Ῥ' ἀνεῖ εχίϑιεά, πκὰ Η, 85 8 βεραγδία Ἵοοάεδ. 



ΘΟΌΚΟΕΘ ΟΕ ΝΌΜΒΕΕΚΒ ΧχΧχνυ! 

Ἑυγίδεγ, ἃ 5ογῖε8 οὗ βυῃπιθοΐβ {πὸ ἰπαὶ δἀὐορίεά ὃν (ΓΗ. (ΡᾺ, Ῥεὲ, Ῥε, Ρ9) 
᾿οςσεϑϑιίδίεβ, ἴῃ (ἢ οδα56 οὗ ὄνεγΥ ραϑϑαρς, ἃ Ἰυάρτηεξηϊ 85 ἴο γεϊαϊινε ἀδία 
ΨΥ ὨΙΟὮ ἴΠογα 15 ἐγεαυ δος ὯΟ δυβῆοϊεηϊ ενίάεηοςς ἴο υϑιἰγ. 

ΕἸΠΔΙΪγ, ἴη6 ᾳυοοοη οοηπεοίεά ἢ ἔπεα οἱοσίηρ οπαρίευς 

οὗ {πς Ὀοοῖΐς (σ. 28-36) πιυδὲ Ὀ6 οοηδιάοτοά. [ἴῃ 2712.:3 (Ρἢ 
Ὑδῃινοῆ Ὀ145 Μοβεβ ρύερϑγε ἔογ ἀδβδίῃ; δπά ἰη Ὠϊ. 34 (Ρ5) τῇς 

ἀδδίῃ οὗ Μοβββ ἰ5 ἡδγγαϊβά, [π ἴῃ οδβα οὗ Αδγοη (2. 39 (Ρὅ)), 
ῖῃ6 τνδγηϊηρ οὗ ἀδθδίῃ δπὰ [Π6 ἀδαδίῃ ἱΐβεϊ δα γεϊδίβα ἴῃ ἰπ|- 

πιαάϊαία βθεαυεηοθ. 14 {πὸ νυτιῖογ ἔθ] ονν ἢὶ5 οὐνὴ πιοάεὶ 
Ἔδχϑοίϊυ, δηά 5 Νὰ. 2712. Ἰηγηεαϊαίεϊ ν ΟΠ] ον Ὁγ Ὠϊ. 34 
ἴη ΡΖ Τῇδ δϑϑυπιρίίοη ἔπδὶ {Π|8 ττᾶϑ ἴῃ6 οϑβδα σδὴ Παγαϊν 6 

τάδ νὴ ἢ σοηδάσηοσα ; ἴος ἰἰ νουϊά ηοῖ ἢᾶνα Ὀδοη τππηηδίιτγαϊὶ ἴο 

Ῥὲ οσ, 850 ἔδυ 85 ννα σδὴ ἡιάρε, ἱποοηβϑβϑίεηϊς τὴ Πὶ5 ποῖ μοά, ἴο 

δανα ἰγαοδὰ Ῥαδοῖς {Π6 τορυϊδίοηβ τεσ αγάϊηρ [ἢ 6 σοπαιϊοϑῖ δηά 

αἀϊςιγιδιιζίοη οὗ σαπαδη, οὗ ννῆϊοῦ ο. 28--26 ἴη ρδαγί οοῃϑϑίβ, ἴο 

Μοβδθϑ, δπά ἴο ἢανα γοργεϑδϑηίεα ἢΐπὶ 5 πηαϊκίηρ᾽ Π656 δέϊζοσ ἢ6 

δά Ὀεεη ψατγηςὰ οὗ ἀδδίῃ, δηὰ ]οβῆυδ μδα Ὀδθη δρροϊπίβα ἴο 

βισοδοά ἢἰπι. Αἱ πὰ βδπι6 ἔϊπια, Π|{1Π6 οὐ ποιμίηρ' ἰπ {Πεβο 

οἰαρίογβ σϑῇ 6 σοῃοϊ υϑἱνοῖν βἤοννῃ ἴο ἢδανα ἐογπγχεά ρατγί οὔ Ρξ, 

ΨΥ ἢ 116 του ἴῃ ἐδ απιὶ, ρΑΓΕΥ οὐ στουπηάβ ᾿παϊοδίθα ἀῦονο, ραγιν 

Οὐ ποῖα βρεοϊῆς στουπάβ ρίνθ. ἴῃ ἴῆ6 Οοπιηιδηΐαγυ, οἰθδγὶυ 
ΡΡρδδῖβ ἴο ὃ6 ἴδε ννογῖκ οὗ Ῥ᾽: βυοῇ 18 [Π6 οᾶ56 συ ο. 28--30 

(Ρ. 403 8.), ο. 21 (Ρ. 419), ο. 32 (αρατέ ἔγοπι ἰδ πηϊσρί δοδά ἔγαρ- 
᾿ηθηΐβ ΟὙ]Ε ἴῃ ἴἴ; 566 Ρ. 426), 331:9 (ρ. 442 1.), 351-8 (ρ. 466.) 

ς. 36 (Ρ. 477). Τῶῆτεα βϑοϊίοηβ (3260 δ6 4.116 ,.59-8) ἀγα σοη- 

ποοϊβα ΌΥ ἃ 5: πι|]αγ ἱπιγοάποίοτγ ἔογπιαΐα ννοἢ πᾶν ροϊηΐὶ ἴο 

ἱποογρογδίϊοη ὉΥ ἴπ6 βᾶπι6 δηᾶ ; ἴΠ6 ἤγβί οἵ ἴῃ 656 βεοίίοῃβ 15 
τοϊαιϊοά ἴο Ρ, δηά ὔῶδυ, στ ἴπε οἷδογ ἔννο, ἢανε Ὀδοη Ἐπ] ροαϊοά 

ἰη Ρῆ; Ὀυϊ ἀνϑη {Π15 15 ἔδγ ἔγοπι οδογίδιη. 

δ 12. διίαγίηρ ἔγοπι {π6 οοπῃοϊ υ5οη5 βίδιεά ἴῃ {πΠ6 ργϑοβθαϊηρ' 

φδοϊίοηβ, {π6 ργοῦδοϊ!α οοηΐδηϊβ οὗ Ῥὅ (50 ἔδυ 85 1ΐ 15 ργεβεγνεά 

ἴῃ ΝΌΠΙΡ6Γ5) ΠΥ 6 οὐἰιηοα 45 ἔΌ]Π}οννϑ :---ἰη σοπεηπδίίοη οὗ 

τῆ τοορτά οὗ ἴπ6 ογοοίοη οὗ ἴπΠ6 τὰραγηδοΐίς, δηά πὸ ᾿ηϑοτατ]οῃ 

οἵ ἴδε ργίεϑίβ 85 ρίνϑ ιἝη Εχοάιβ δηά ον τοι5, {Π6 δυῖθου γο- 

Ιαϊοά τἘπΠ6 ἱποιϊτυϊτοη οὗ ἴπ6 [1 ονιῖ65, ἴη6 σδηϑβιβ οὗ (6 ἰτῦ65, 

δηά ἰδ δϑίδὈ ]Π]Ξῃπιθηΐ οὗ ἃ σδπὶρ ογάοτ (ο. 1--4), δηα ροβϑίθίν, 

ἰη οοηπεοίίοη {πογεν ἢ, ἰπβογίιβα ([ἢ6 ἰατνβ ἔογ βεοιγίηρ {ΠῸ 

οἰδδπηθϑα οὗ πὸ οδηῖρ δηά ἴογ ἴπ8 ἀδἰνογυ οὗ {πε Ῥυίεϑίσ᾽ 



χχχνῖ ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

ΒΙεϑϑίηρ' (51. 651-23, Ιῃ ργοβρεοῖ οὗ ἀδραγίυγα ἔγοπι 51:18] ἴπνὸ 
5: νοῦ ἰγυπιροῖβ ἀγα πιδάδ (10 8). ὉΠ ρεορῖα ἰεανα ὅ:πδὶ δηὰ 
ἐπΟΔΠΊΡ ἰη {πε ] ἄδτπα55 οὐ Ῥαγδη (10 115). Ετσοῖι πϑηος {ΠῸ 
50165, ἱποϊυά!ηρ, Οδἱεῦ δηά Ϊ]οβῆυδ, αγὸ ἀεδραϊομϑά; δηά (6 

Γανοῖὶ οὗ (6 ρβορῖα οὐ ἴπεῖσγ γεΐυσγη 15 ρα ηβηδα ὃγΥ ἴΠ6 σοηάεπι- 

ῃδίϊοη ἴο ἔογΥ γεδῦϑ᾽ τννυδηάεσιηρ ἴῃ (ἢ8 τ] ἄσγηθ85 (6. 12 ἔ.). 

Αἱ ἃ ἰἰπι6 δπά ρἷαςα υηδεβησά τς Ποῖα ρθορῖε, ἰεἀ ΌὉγ ζοτγδῇ, 

Ο411 ἴῃ ισοίίοη ἴΠ6 δχοϊυβῖνα τρ 5 οὗ ἴπ6 1ονϊ65; Ὀαϊ τῆς 

γϑηΐς οὗ {πὸ 1ονὶ 65 15 νηἀ!ῃοαῖοα Ὁγ ἴπεὸ ἀδσδίγυοζίοη οὗ Κογδῇ, 

δηα Ὁγ ἴπε ὈΪοβδοηιίηρ᾽ οὗ Αδγοη᾿β τοὰ ἢ δηὰ [86 ἄτ65 ραγδῦϊε 

ἴο ἱπεπὶ αἴ ἄχβεά Υ αϊνίηθ γανοϊδιϊίοη (ς. 16-18). [ἴῃ 16 
(τ 61) γοαῦ τ 6 Ῥϑορῖβ οοπια ἴο Καάδϑῇ, δηά πηλυγπιυγ δὲ [6 

ἱδοῖΐ οὗ νναΐοσ ; Μοβϑϑβ δηά Δδγοη 5ίη, δηά δία σοπάἀδηηὴδά ἴο ἐδ, 

ουΐϊϑάς σαπδδη (2οἱ 13). Οη {Π6 τᾶν ἕγοηι Κδάεϑῃ ἴο {πὸ Εδϑῖ 
οὗ {πε ᾿Αγαρδῇ, Αδγοη ἀϊεβ οηυ Μιί. Ηογ, δπά {πε ρβεορῖθ πιουσγῃ 

ἔος δἴπὶ ΓὨΙΓΕΥ ἄδγβ; ΕἸεἷαζαῦ βυςοδθάς ἢἷπὶ (2ο33-). ΤΕ 
Ῥβθορΐα γοδοῦ δηά δησδιῃρ ἴῃ ἴπ6 βίερρεβ οὗ Μοδῦῇ (22). Ἡδγε 

Ρῃϊηθῖα5, βοη οὗ ΕἸεαζαγ, ἀἰβρίαγβ Ζβϑαὶ, δηά 15 ργοπκίϑεά {πὸ 
Ρογρεϊζυδέοη οὗ πὸ ργιθϑίμοοά ἴῃ [15 ἔδπλν, αηα αγα (ρο55:Ό Ὁ 

αἴζογ ἃ βεοοηά σβηβιι5) Μοβεβ 15 διάάβη ἴο ρεῖ ὑρ ἰηΐο ἃ πιοιιη- 
ἰδίῃ οὗ 6 ᾿Αρᾶγίπι δῃηά ἀϊε. Αἱ ἢ15 τεαυεβϑὲ ἔογ ἴδε δρροϊηϊ- 
τιθηΐ οὗ ἃ ϑδιιοοαβδοῦ, ἰοβῆυα 18 ϑοϊδπηηἷν δεῖ δραγὶ ἕογ (8 
Ρυγροβα, δὰ ἢ [Π6 ργονϊβίοη ἐπὶ ἢ ἰ5 ἴο ὃ6 Ξκυροτγάϊηδία 

ἴο ΕἸεαζαγ ἔπ ρτγίεβδὲ (27.32.33). Ῥοβϑίθίγ Ὀεέογε Ρὅ γεοογάβά {πε 
ἄεδιἢ οὗ Μοβθβ (1. 34) 6 ἰηβογίε ὦ σδγίδιη ἰηβίγυσι 5 

οοπιηπιυηϊοαῖε ἃ τγουρ ἢ Μοβαβ τγεΐδϊςνα ἴο ἴΠ6 οοησιοδὶ δηάὰ 

ἀιςε θυ οη οὗ Οδπδδη. 

Η δηά Ρ'.-Γἃ6. οἰδαγεσὲ Ὄχδπιρὶς οὗἩ πιδίζοσ ργεβεγνεά ἴῃ 

Ῥ, Ῥυΐ ἴῃ ϑβυϊδδίδησε δυο ἤδη Ρέ, ἰς τῆς Ῥγιθϑῖβ᾽ Βί Ἂς ϑῖηρ᾽ 

(651-52) ῬΓΟΡΔΌΪΥ δαγίοσ ἀύα ραϑβϑαρεβ ἔγοηι Ἡ, ογ ἃ Κιπάγε 
βοῦτος (1Ο09Ὁ 157:41 5, δ61.)., Δηδ ροβϑίῪ δαγ δγ ἀγα πιδηγ οὗ 
[Π6 ἰανν5 (Ἰποϊυἀϊηρ᾽ 5ὅ-Ο29. 1 517-31. 233-81 7χ.00) αβϑοϊσηῃβά ἴο Ῥἢ. 

Ῥ᾽ --Ατἰ[ῖτ ε ομιο ὄὌχραηβίοηβ οὗ ἴδ6 παγγαζυς οἵ Ῥῆ, δπά (6 

σμοΥ παγγδῖναε τπηδίϊογ δά ἀδά δῖ νδτίοιιβ {{π|65 ἴο Ῥἕ (ογ 1Ε Ὁ Ρ), 

ΕΓ 6. 7. 8525 οἱδ-ΣΒ 1013.38. γ10(68-11. 16{, 1.-ὃ (τ636-40) 26, (πτοκῖν 
1 ποῖ δηξίταϊ υ) 21 δηά 26 (1 ποῖ αἷβθο 271-}}}. Απιοηρ᾽ 16 
ἵαννβ οὐ οραΐ φτοοζΐοης [Δι σοδη ἢ ποσὶ γεάσοη δα τεραγάδά 

85 ἰαῖοτ ἤδη Ῥὲ αὸ 8᾽-9 οἱ "15 28 ἢ. 30. 35}.8, 



ἸΕΧΤ ΟΕ ΝΌΜΒΕΚΒΘ ΧΧΧΙΧ 

Βεϑςιάθς {656 δάάιτοηδβ, [6 γεσαϑίϊηρ δηα δι ρ᾽]βοδίίοη οὗ 

Ο. 1-4 δηά (ες ἰηβογίοη οὗ δἱ ἰεαϑί τηοϑδὲ οὗ ο. 28--ὕ6 ἂζὰ ἴο 

Ὅς αἰἰγιθυϊεά ἴο Ῥ΄. Μιίηοῖ τοϑυϊῖς οὗ [6 δοίιν! νυ οὗ ἴΠ656 

ἰαῖον ντιΐοῦβ, οὐ δηποίδίογβ, ΠΊΔΥ Ὀ6 βϑθῇ, ἔογ ὄχϑηιρίθ, ἴῃ [6 

δααϊίοη οὗ ἴπε πᾶπὶὲ οὗ Αδίοη ἴο {παὶ οὗ Μοβεβ (13 η.); βύυςῇῃ 

δπηοίδιίςοης ΟΥΓ πηοάἀϊιβοδίϊοηβ οὗ ἴῃς ἰοχί σοηϊηϊοα 85 ἰδία 85 

186 “τὰ σεηΐ. Β.6.,) 85 ἰδ 5ῃοινῃ ὉΥ 8 οοπιρδτγίβοη οὗ 3ῆ, 5, δπὰ 

(ὃ τ4). 

ὃ 14. Ζεχί. 

[1 τπΠῸ ταπιδϊπίηρ Ὀοοΐζα οὗ ἴη6 Ῥεηπίαϊδιυος, δηάδ ὑπη|1Κ6 

ΒΌΟΘΙ ὈΟΟΙΒ 85 ϑδπιιιθὶ δπά τς Μιηοσῦ Ῥγορμεῖς, ἴπ6 τοχὶ οὗ 

Νυπηθεῦβ ἀρροδῖβ ἴο ᾶνα Ξυδεγοαά σογηραγδίνεῖϊν [1{π|6 ἔγοηὶ 

βἰπηρία αγίογ οὗ ἰγδηβογιρίίἼοη. Ὁῃα πιοβδὲ σογγυρὶ ρᾶϑδδι δ 5 

ᾶῖα ἴο ὃ6 ἔοιηά ἴῃ 5οῖηδ οὗ ἴΠ6 ροδηβ, δηά ἴῃ {π656 {πΠ6 πιοσῖ 

βογίουβ σογγυρίίοηβ δύ ποσα δηοίδηΐ ἴἤδη (ἃ, δηά, σοηβο- 

υσδηῖγν, ΟὨΪΥ ἴο 6 ἐπιεηάεά, 1ἔ ἐπηεηἀδά δἱ 411, ΌγῪ οοη]εσζιιγα. 

ΘΟΠΊΘ οὗ [Π6 ρτοροῦ πδηι65, δἰ κα οὗ ρεγβουβ δηά ρΐδοἝβ, βενογδὶ 

οὗ ννῃϊοἢ ἀγα πιοηςοηδά οηΐγ ἴΏ Νυπιθοδγϑ, ανα κυβεγεα πλι118- 

τοη, οὐ δὰ οἴδπεγινίβα οογγυρί. Βυξΐῖ ἴοσγ ἴπὸ δϑϑιυπιρίίοη οὗ 

ατ-τεδοδίηρ οογγυρίοη οὗ ἢ εχ δηά πιι]διίοη οὗ (ρου Π4Ρ5) 

{Π6 ρτεδῖ πη δ] συ οὗ [πΠ6 πδπλδβ ἴῃ ἴπ6 Ὀοοΐς, νι οἢ Ὧδ5 Γεσ ΤΥ 

Ιεὦ Ῥγοΐβδδογ Οἤδυπα ἴο ρύοροβα ἃ ἰδύρε πυμροσ οὗ ρυγεῖὶν 

οοπ]ξοΐυγαὶ δπιεηάδαεαϊζοηβ, ποτα 18 Ὧ0 πιδηϊΐεδί 1501 Ποδίίοη ; 

Δηά, 85 δα 511} οοηδιἄθγβ ἴπ6 ἀϊδοίοβυγα οὗ ἢὶβ ῥγίποῖρ ας οὗ 

ἰοχίυδὶ οτἰοῖϑπὶ ““ ργεπιαίιγε " (γος Βεδίζρα, Ὁ. 5), 1ἴἴ 15 

ἱπιροϑβϑιῦδίε δὶ ργεβϑθηΐξ ἴο ἔογπ) ἃ ἤπδ] δϑςπιδία οὗ [6 ργοῦ Δ Ό 1 Υ 

Οὗ ΔηΥ οἵ ἴπε δανογδὶ σοη͵δοίιγοϑ. ἢ 

Φ ΎΠα ρῥγοροβεοά επιοηάδβίίοηϑ ν"11}}] Ὀς ἰουπά, ἴον ἴδ πιοϑῖ ραγί, ἰῇ (86 
Ἐηφςνεορααία Μίδίέσα, δβρεοῖαῖ ν ἴῃ ἴῃς ἀγίϊοϊθβ οὐ (πὸ ναγίουβ Ὡ8ΔΏ,65 
οοουγηίηρν ἴῃ Νυχῦεγϑ. ϑυρβεαυςηίν (ΠΟῪ ατε, ἴἴ ἀρρεδγϑ, ἰο Ὀ6 οοἰϊεοϊοά 
ἴῃ Ογίέρα Βέδιίοα, οὗ ὶοΒ Ῥαγὶ 1. (οΩ βαϊδῃ δηά [εἜγεπλ8}}) Π85 75 
Δρροαγεά ([}6. 1903). Οὐΐγ 4 5π|81}1 ργοροτγίίοῃ οὗὨ (πε Ἔπιθηὐδβιίϊοηβ πᾶνα 
ὈδεΩ οἰϊεά ἰπ ἴμΠ6 Οοπιπιορηΐδγν, ἔου 50 πΊΔΩΥ ΟΥ̓ ἴδηι, Ἰυάροα ὉΥ δὴν 
ὨϊΒοτῖο γοοορηβοα ργποῖρ᾽65 οὗ ἰοχίυδὶ οὐ τς θη), ἀγα δ ορείμογ νοϊὰ οὗ 
ΡΓΟΌΔΌΠν. ὙΤὨς τεδάογ νῆο 18 ἱπιεγεϑίεα 18 ὁποα ἔογ 8}1} γείεττεά ἴο {π6 
τεϊεναηὶ αγεῖοϊεϑ ἴῃ 5 3. Ιῃ ογἰεἰοβαὶ οὐἨ Ῥγοῖῦ, σμεγης 8 πιλεϊποάϑ (80 ἔδυ 

85 (ΠΟΥ οδη ὃς ἰηξεγγεά ἔγοπι (ἢ οπιοηἀδίζοηθ οἴεγεα), 58ε6 6. Β. Ογδυ, 

“ἼΠε6 Επογοϊορεεάϊεα ΒἰδΙϊςα (νοῖβ. ἱ. δηά 11.) ἀπά {πὸ Τεχίυδὶ Τγδαάϊίοη οὗ 
Ηεῦτγονν Γγορεῦ Νδπιςοβ" ἴῃ 70... χὶϊ!. 475-291. 



ΧΙ ἹΝΤΕΆΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Τῆς νατγίδιίοηβ ἴῃ [ἢ οοάϊοαβ οὗ 38 δὰ σοπιραγδίϊνεϊυ ἔδνν 

δηά υπϊηϊογοσίηρ. Α σοπιραγίβοη οὗ 3Η, 5, δηὰ (π, {Π6 βαγιιεϑῖ 

δΔηά πιοβῖ ἱπιρογίδηϊ νυν π65565 ἴο {πα ἰοχῖ, Ὀτηρα πλοῦ νᾶγὶὰ- 

[ἸΙοη5 ἴο ρμϊ. [Ιἢ ἴαγρα ραγί π656 αγὰ ἀϊδ ἴο δηιρ ἸΠοδίϊοη, οὐ 

συγίδι!πηοπΐ, οὗ ἴῃ6 οτἱρίηδὶ ἴοχῖ. [|{ 15. ργορδῦϊς ἰδὲ 'π ἴπ6 

στεαῖ πιδίογιυ οὗ οαϑεβ {πὸ βῃογίογ 15 16 δαρὶ6γ τεδάϊηρ'; 

ναῖον 11 15 αἷδο [6 δοζζ6γ τοδάϊηρ ἀδρεπάβ οὐ ἰῃ6 νίεινν 

(αἴθ 845 ἴο πὸ ἀδία αδἱ νη ϊοῖ {π6 Ῥεηϊαίοιυοι σῃουϊά Ὀδ6 τὸ- 

φατάθα δ5 οοπιρίεῖθδ. [|ζ{ 15 αἰδθῆοις ἴο ἄταν ἃ ϑῇδῦρ [1π16 

Ὀεΐννεεη 16 ἰαϊαϑὶ εαϊΐοτβ (Ῥ"; 566 ὃ 13), ψῇοβα γαπΊδγκϑβ 

ταῖρῆϊ Ὀ6 τοραγάθα δἃ5 ραγὶ οὗ ἴῃς ογἱρίηδὶ ννοσῖκ ἴῃ [15 δηδ] 

ἴογηι, ἀπά τῆ6 ΘΑΥΙΥ δογιῦε5 ννῆο ἱγαηϑηγτοα ἴπ6 ἰαχὶ οὗ ἰῃ6 

σοπιρίοἴοά ννοτῖς. Τῇδ δηιρ! βοδίίοηϑβ ἄπ ἴο [656 ἔννο οἶα5565 

ΑΓ6 5 πη] αγ, ἀπὰ ἴῃ6 ναγδηΐβ οὗ 5 δηά (ἃ ἥανα Ὀδδη οἰϊοα ἔγδεϊν 

ἴη ἴῆ6 Οοπιπηεηΐαγυ ἴπδι {πΠ6 βἴυάσηϊ τᾶν [πΠ6 Ὀεϊζεῦ ἀρργθοϊαίς 

ἴο ψγ»ῆδὲ Ὄδχίθηϊ ἴπθϑε (ἔογ {π6 πιοβὲ ραγί) πιίποσ σἤδηρ 65 ὑνῈ γα 
Ρεΐηρ πιδάδβ 45 ἰαῖα 85 ἴπ6 3γά οδηΐ. Β.0., ἰη 3ῆ 25 ννε]], ᾿ποὰρ ἢ 

ποῖ 50 ἔγαεαιθηῖν, 85 ἰὴ (τ δηά 5. 

(α) 5 οοηΐαίηβ ἴπ6 ἰοηρεϑί δά αϊτοηβ. Μδην οὗ ἴπεϑα ἃγα 
οὗ οὔα ομαγδοΐογ: ΠΟΥ ἀῇα ἀδγινεά ἔγοπὶ ρδγδὶ οὶ, οὐ βυρρἰθ- 

ΠΙΘΠΪΔΙΥ, ἡδεγαῖϊνεβ ἴἰη Ὠΐϊ., δηὰ βρεηεγαι ιν νῖἢ {π||6 οἴΠ6Γ 

πιο βοδίίοη ἴπδη ννὰβ ἱηνοῖίνεά ἰῃ δάαδρίίηρ ἴπ6 παγγαῖϊνα οἱ 

Ὠϊ., ΒΙΟΝ 15 ἰη (ἢς πτϑῖ, ἴο (ἢ παγγαῖϊνα οὗ Νιι., νυνί οῦ 15. ἴῃ 

τ6 [πϊγά ρεγβοη. Τἤοβα δἀά!τοι5 Ἐ ΟΟΟΌΓ ἃ5 [Ο]]ΟνΒ :-- 

Ὧϊ. τοῦ ἰς ἰπϑοοσγῖοα δζοσ Νὰ, τοἱϑθ, 

42 130 334 [Δ] ᾽ν 4 12}"; 

Σ 131.38 ,ν Ἢ τι 1533. 

». 1" »" Ἅ,», 14] 
ὦ τ4β ᾿π ᾿κ τ 1456, 

ἦν "δα 466-28 23 6 ᾿ τ 2015 

᾿} 2} 3. 2 τ 4ι}ῖ. 

᾿ “11-19 ξ- ἣν ΜΝ “τἱϑ, 

ἐν “4351. τ " " “120 

νν “418. 94 5 ἘΝ ΡῈ “11 

᾿ ,ϑὶ ᾿Ν Ε Ν 41335 

᾽} 411. ν᾽ ᾽ν ᾽ὔ δ." 

Ἂ ΘΥγΊ αγ δααϊτίοπς οσσαγ, τπουρῃ τὴ 1655 ἰγτραυθηου, ἴῃ ΟἴΠοΓ ὈοΟΚΒ: 

ἴῇῆυς [ῖ. 1511 15. ἰηϑοιῖθα αἰζεσ Εχ. 1823. ὃθα (οΐδθηβο, δερέαϊεεεΛ, νὶ. 

531-533. 



ΤἸΕΈΧΤ ΟΕ ΝΌΜΒΕΚΘ χὶι 

ὙΠ15 βογίος οὗ δα! το 5 15 οὗ βρεοῖϊδὶ ἰηϊογαϑῖ, ᾿ηΔϑπιυ ἢ ἃ 5 

ἴῖ ροϊηῖβ ἴο 2διρ3.-88 (-- τ, 41; σρ. Ρ. 206), νοι ἰ5 Τουπηά 
ΑἸἾΙΚα πη 32, 5, δπά (ἃ, Ὀεϊπρ' {Π6 εαυ] δὲ γαϑυϊῇ οὗ ἃ ᾿Ἰθπάθηου 

ἴο Ιηϊογροΐαῖϊθ ραϑϑαρὸθβ ἴγοπλ Ὠϊ. ἴω Νὰ. ζὅΤῇα τοχὶ οὗ Νὰ. 

ἴῃ Ὀοζῃ 5 δπά (ζ 15 α'ςο δβεοίεαά ὃν {πδῖ οἵ Ὀϊζ. ἰπ 2712, δηά ἴῃ 

(ἃ οὨἱγ ἴπ 4211} (Ξε ποΐθϑ ἴπογο). Αποίδποτν ᾿πϑΐδπος οὗ δαϊίογιδῖ 
δοί νιν ἰῃαὶ μ85 6 ἃ δ!!ρθε ἔγαοα οἡ 3Ηῃ, Ὀμΐ 15 πιυοῇ πιογα 

ταδγίκεά ἴῃ 5 (απὰ ἴῃ {Π15 σα56 1ἡ (ἃ 4150), πᾶν Ὀ6 ἀείεοϊοά ἴῃ 
6. 32 (566 32} η.)- 

Απιοηρ οἴποῦ ρᾶ55ΑρῸ5 ἴῃ ΝΟ 5. [85 ἃ ἰοηρεγ ἴοχί ἴδ: 

οι 3ῆ δπά (ἃ αγὲ 481 3139 (“Μοβαβ γεργεβεηϊεά δ5 {π6 βδοῦγος 

οὗ ΕἸεἾΖατ᾽ 5 οογησγηιπίοδίίοη ἰη ν. 33). 
5. 15 ΒοπΊεςπΠ165 βῃογίεσ ἔδδη (ἃ (566 πηάδγ (δ))}, νρῦν 56] ἀοπὶ 

δῃοτίοσγ ἴδῃ 38 (θαΐ 5ε6 πηάστγ (ο)). 
Αραδτγί ἔτγοηι οπλὶϑϑίοηϑ δηά δαά!τίοηβ, 5 δα5 βοπὶὸ γοδαάϊηρβ 

σογίδί νυ πιογα ργι πη τνα [ΠδΔη 3Ηῆ (6.9. ἰῇ ο. 22--24; 566 Ρ. 310 ἔ.), 

βδοῖμδ δἰ ἀγα σογίδι ἶγΥ βεοοπάδτγυ (6.9. 25 η.). 
(ὁ) (τ "ὶ ἐγεαιθηςν 85 ἃ ἴοχί ἰἸοηρεγ ἤδη 38, ἀπὰ βοπηδί!πλες 

ἴπδπ Ὀοϊῃ 3Ηη7 δηά 5. Εοσγ δχδπιρῖίο, 1 15 ἰἸοηριεσ τὴ Ὀοίῃ 3Ηῆ 

δηά 9 ἴῃ 27 (566 ρἢῃ]]. π᾿ οἡ 2) 410 γ88 τοῦ 1428 28:6 2.38 4,280 

4136 ηδῖ, ἀπά ἴπᾶη 38 ΟὨΪΥ ἴῃ 414 1,390 Ἐγβασεηῖν (ἃ 
Δ551η|14ἴ65 τγαρεαῖϊθα ἔογπλιϊς ὃν δάαϊηρ ννοτάς οπηίθα [η 

3ῆ οὐ οἴπαγννδα; Τ᾿ 566 (ἢ6 ηοΐδ5 οἡ ᾿ϑϑ Ἷ (ρ. 10), 48 158. δ τοῦ 

218 26. (ρ. 488 ἴ.), 28 ἔ. (ρ. 412 ἔ.). 

[,655 γοαιθηῖίὶν (ἃ δδ5 ἃ “λογίθν ἴεχῖ πη 3Ηῃ; 566 δϑρδϑοὶ- 

ΑἸΪΥ, οὐδ 3 1.38.1: 85 γ6ὴ00 2865,. Δῃ( πηᾶοτ (ο). 
Ιη 6. 1. 26 {π6 αγγαηρενηθηξ οὗ ἴα ἰοχί ἴῃ (ἃ 15 1655 ργΙ ΠΕ ν 6 

{πὴ ἴῃ 3ῆ (ρ. 10); 566 αἷθο 321 θπ.0. οη [πε οἵἴπεγ ἢδηά, ἴῃ 
Ὀἱδοίηρ τοδὶ δἴϊογ τοϑῦ (τ ΔΥ Ὀ6 πιογὰ ρυὶπιῖῖνα ἤδη 38. 

(Ο) [πῃ ἰἴ5 'στεαΐεγ Ὀγενὶν 3Η ἃ5 ἃ ψῇοϊα γαργαβθηῖβ δη 

ΘΑγ οΓ δίαρα οὗ ἴδ ἰοχὶ τπδη εἰπε 5. οὐ ἃ. Βιυϊΐῖ [ἴ, ἴοο, 

ΘΟ γε α βοπηθ ΔπΊρ] ΠΠοδίζοη δ ἃ {ἴἰπ|6 ἰαῖογ (ἤδη {παῖ οὗ {6 

Δτομαῖγρα οὗ 3ἢ, 5, δηὰ (Κ ; ἃ ργόορδῦϊε ἱπβίαποα οὗ βιοἢ 4π1ρ]}- 

50 η δα οπαγδοίογίϑεοβ οὐἁὨ (ἢϊ59 νεγϑίοη οὗ Νιι., 8366 Ζ. Εγβϑηΐϊζοῖ, ζύεδεγ 
ὅδε Εἰ ἤἜἔῆμδς ον ῥαϊδεξίηίξοελοηε Ἐχέροσο απ} ἀΐέ αἰοκαπαάγέηίσελε 276’- 
“πεπομζίᾳ (Ἰ,εἰρζιρ,, 1851), 167--20ο. 

Τρ. Ἐτβδηΐεῖ, Κογείμα ἐδη σὲ 67 ϑεῤέ. 78 ἔ. 
Ζ 8εε Αἴπβθυγρ, 7γγοα. ἰο ἐΐλε εδγετυ Βίδίο, 441-43. 



ΧΙ ἹΝΤΕΟΟΌΟΤΙΟΝ 

Ποδίίοῃ πῖᾶὺ Ὀ6 ἔουηά ἴῃ ἴΠ6 ννογτάὰ ΤΣ, πο 15 γοδὰ ὃγ 39 

ἴῃ 285, Ὀυΐ 15 δῦϑοηΐϊ ἔγοηι Ροϊῃῇ 5 δηά (ἷ; δηοίποσγ ἱηϑίδησα 

ΠΊΔΥ δ ἴπ6 ρ]οββ (οπιἰεἀ ἴῃ ( ἴη 1433, ἀπά 1Π6 ἔγιια ταχί οὗ 
οὔ 33 Ὧδυ [ἰ6ὰ δεΐννθθη ἴΠ6 ἔμ] π655 οὗ 3 ἀπά τπ6 Ὀγονῖν οἱ (δ. 
Αἢ διιρ! βοδίίοη οὗ 86 ἴοχὶ δδγογ ἴπδη 5 ογ (ἃ 15 21588-ὃ5 (566 
πηάδτ (α)). 

Απιοηρ᾽ ἴΠ6 πιογα ἱπίογεϑηρ' ἰηβίδποες οὗ ἰδῖς πηοά! βοδίϊοηβ 

οὗ δηοΐπεογ Κίπαά δὰ ἴθ βυρδδυτιτ!οη ἰῃ 2253 (απ ροΟΞΞΙΌΪΥ 6156- 

Μθογα ἴῃ 6. 22--24) ΟΥὗἩ ὈΟὲΣ ἔοτ ΠῚπν (ρ. 310 .), ἀπά τπῸ ρτγοῦ- 

αὐἷ6 τρί δοεπιεηῖ οὗ δὴ ογρίηδὶ ΝΠ Ὁ (ορ. (1) ἴῃ κ'6 ὃγ Ὁ Ὁ 
ΟΥΨῚΡ. 

ὃ 15, 16. 726 ἀϊείογίσαϊ Καζμθ ο7 Λεηιδονς. 

ΤῇΘ Βοοῖς οὗ Νυπιῦστβα ργαϑθηΐβ 1156] δς 4 γτεοογά οὗ {πὸ 

ηοχηδάϊς ραογίοά ἰῃ ἴπ6 Πἰβίογυ οὗ ἶϑδσγαεῖ. Βυΐῖ τ νᾶγῖουβ 

βουτοσβ (δὲ 6--12) ἔγοτπι νυν] οἢ {π6 Ὀοοΐκς τῦᾶ5 σοπιρ!]ο ἃ ννασα 41] 
νυυττᾺτ6η σεηζυτγίες ἰδΐογ ἤδη πᾶΐ ρεγιοά. Τῇ πἰσίογι δὶ ναι 

οὗ Νυπηθεῖβ σοοηϑιϑίβ ἰἀγρ εν ἱῃ ἴπ6 ονϊάδησα ἱπάϊ γι  Υ ρίνεη ὉΥ 

[Π656 δουγοθβ γερδγαϊηρ ἴΠ6 ρεγιοάβ ἴο ψ ὨΙΟἢ (ΠΟΥ βανογα  ν 

Ὀαίοηρ. Τῆηΐβ ἰ5 οοηδίἀεγεά Ὀεῖοιν (δ 16, 17). Ν'ῆχκε ἴυγηῃ ἢγϑι 
ἴο σοηδίἀδγ ἴῃς ναῖια οὗ ΝΠΊΌΕΓΒ 85 ἃ γεοογά οὗ ἴπ6 δρὲ ᾿νοῦ 

ιἴ ἀδϑογιΌ65. 

Μυοῖ {πὶ 18 πογὰ γοϊαϊεα οὗ ἴπθὸ δρὲ οὔ Μοβθβ οδὴ ὃ6 

αἀδοηχοηπίγαϊοα ἴο 6 υπδιςίογιοδὶ; πο πιοῦα 15 οὗ δυο 4 

παΐαγα (παι 1 σδη, ἢ ἔδγ ρταδῖοσ ργοῦδὈ ]ΠΥ, Ὀ6 ἀχρίδιπεά 

ἃ5 ἀηπίβίογιοδὶ ἴδῃ 45 ᾿ἰϑίογί αὶ; ἔπαγα γεπιαὶη, ραγίου δ 

ἴῃ ΤΕ, ἃ οογίαίη πυπιροῦ οὗ βἰδϊεπιθηῖβ δηά ἀδϑογριίοης νοῦ 
γα ηοΐ ἱπσοιπρδΕδία ἢ δὴν ἱκηοννῃ Ὠἰϑίογίοδὶ ἔδοΐβ δπά οοη- 
ἀϊτίοηθ, δηά ἰῇ ογ υὑπάογίγιηρ σοπα οὗ ἴπ656 1 15 ηοΐί απ ου] 

ἴο ἀϊδοθγη ψνῇῃδῖ 15, Πἰβίογ δ ν, δητίγεϊν ροβϑιΪ6, ηοῖ ἴὸ 580 

ρτοῦΔ 16. Νογ. 5 ἴπ6 ροϑϑι ΠΥ [πὲ ταπλὶ !βοθηοα5 οὗ δου] 

᾿ἰδίογίοδὶ ἀνθηΐῖβ δηά Ἴσοπάϊτοηβ αὔα ἤδγα ργεβογνοα ὉΥ δὴν 

ΠΊΘΔΠ5 5Π|4]1. [Ιη νυγ δὴ ἔογπι, αν ἴδ σἰογίεβ οὗ ] δηά Ε 

ΓΏΔΥ 6 πο οἷάδγ ἔπη ἴΠ6 οἵ οὐ 8[ἢ οσεδηΐ. Β.σ. ; Ὀυΐ {86 

ἐγασίζοτις ἰὨαπιβοῖνοϑ πιυσὶ 6 πλοῦ οἷάογ. Αρδίη, [ἢ6 ““ Βοοϊ 

οὗ Υδῆννεμ᾽ 5 Βαιίι65,᾽᾽ ἔγοπι νυ] ἢ 84 5 ο  ἴγν ἔγαρπηθπξ 15 οἱἱδά 

ἴῃ 2114, ΠΊΔῪ τγ6 }} ἢανα οσοπίαίποα βοπια οἷά ροεπὶβ τϑσογαϊηρ 

σοηῆϊοίς οὗ (π6 τναπάοείηρ ᾿ϑγδεῖ 65 ἢ 1Π6 ροορίος βοι δά 



ΤΠΕ ΗΙΘΤΟΕΙΓΑΙ, ΝΑΌΝ ΟΕ ΝΌΜΒΕΚΞΘ ΧΙ 

οὐ ἴδε Ὀοτάεγ οὗ σδπδδη; ἰἦ 5ο, ἴπθϑαθ ροθπὶβ ψνουϊά ἢᾶνα 

ἰογπιεά ἃ βίγεδηι), οη ψὨϊοἢ βοης Κηονίεδαρε οὗ ἴΠ6 ἔδι- ο ἂρὲ 

ΤΊΔΥ Ὧανα αἀτιε ἄοννη. [ἰὐηϊοτγίυπαίείγ, Ὀ6 {Π15 85 ἴἴ πιδύ, 

δυο ἔδοϊβ δά οηΐν ἴοο πίδυ ορροτγίιπιτ165 οὗ Ὀεΐηρ αἰςίοτγίαα, 

οΥΓ ῥἷδοεά ἴη ἃ ψγοηρ᾽ Πρ, 85 ἴῃς βἴογιθϑ τνεγα ἴοϊά δηα γεϊοϊ 

ἀυπηρ ἴῃς ἥνε οἵ 51Χ σδηίζισγίε5 [παι πιιδί δᾶνα βεραγαίεα ΤΕ 

ἔτοπι Μοβεβ.0 ΤΤῃαε υποοτγίδιητΥ ἴῃ ογοαίϊοά, δηά ἴπΠ6 πυπιθογ 

οὗ αἱϊεγηδίινα ἱηίεγργείδιίίοηβ οὗ ἴθ ἔγεαυθητν Τομπὴϊοϊ 

ἰγδάποηθ, οδὴ ΟὨΪΥ δ αἰπλ πο ὉΥ ἴἢ6 ἀϊδοονεγυ οὗ ἔγεϑῇ 
τηδίογιδὶ. Ἐ 

Βυῖ ψΏσδη ΘΥΟΓΥ δ᾽ονναθοα πᾶς δ πιδάδ ἔογ δἱΐ {πὶ5 

ἀησογίδι ΠΥ δηά διηδίριγν, [Π6 ναΐυς οὗὨ ([}]5 τεσ συπὶ οὗ ψ μαΐ 

οδηηοῖ, δῖ 81] ενθηΐς δ ργοβεηΐ, Ὀ6 βδῇῆονηῃ ἴο 6 υπἱϑίογιοαὶ 

[165 1ὴ (Π15 : 1 οοηΐδιηβ ἴΠ6 δδυεσὲ ΤΠΕΟΥῪ οἵ ἰγδάϊτίοη οὗ {πε 
Ηδργονβ 85 ἴο ἴῃ6 ποπΊδαϊς ροτοά 1η Ποῖγ ὨΙσίογυ ; [ὨγουΡὮ 1ἴ 

(απ οἴπογ ὈΓΌ]1ο4] 414) ἰῃ6 116 δηά ἰογίυπαεβ οὔ {π6 Ηθῦγεν5 
υπάογ Μοβαβ Ῥαΐογε ἵππον δου ]οα ἰῃ Οδηδδὴ τυδὶ δα γεδά, 1 

ΔΏΥ δἰίοτηρί 15 πιδάβ ἴο τοδα {π6πὶ αἱ 411. ΕῸτ σοπίεπ)ρογΑΥΎ 

δνίάεποσ,Τυ νι οἢ σαϑῖβ πλοἢ τνεϊσοπια ᾿ἰρῆξ οὐ ἴΠ6 οοπαάϊτοη5 

Φ ϑοηια δεηίδεηοεβϑ ἔγουχ Μῖγ, Ἡδνογῆεϊα 5 ἘἜββδδῪ ἰῃ “μέλον ανιὰ 
“γελαοίορν (Ρ. 207) δὲ ὑνογί οοηβίἀεγδίϊου ἰῃ σοηποοίϊίΐου ἢ τ ρδὶ 18 
851 αῦονθ. Αἢοεν οἰἰϊηρ 8οπιε ἰῃβίβδησαϑ ἰῇ ὙΠΟ Ἐοπίδ διοβεεοίορῪ 
45 Ἄςοπῆτγηιεα ἴΠ6 ἱγδα ἰοηϑ Ὀγεβϑεγνεά ἴῃ 1διΐη δυΐπογθ, Ὧ6 σοπίϊηιοδϑ : 
“ὝΠεγα οοηδβ ἰηΐο νίεντν ἃ πεῖν πιείῃοά οὗ ἰεϑιΐηρ ἰεοη 5, ἃ ποτν ἰουςῇ- 
δίοῃε ἴο ἰγγ ἱπεπι.0 Ὅῆαε οἷά τιοίποά οὗ ργοδίηρ ἴῃς Ἰεροηὰ :ἴ56] [15 ι.561655. 
Ιεὲ 19 δδϑὺ ἴο 5ποῖν οὗ πιοϑῖ Ἰεριεηάβ ἔπδὶ ἴεν ἀγα εἰΐπεῦ ᾿πηροβϑὶ͵6, οὐ 
ΠΙΡΏΙΥ ἱπιργοῦδοϊς, οὐ 8ε! οοηίγδαϊςϊζοτυ, οὐ αρϑυγά, οὐ οἰπεγινῖβε βεγίουϑ! Υ 
ἀοίξοιϊνεΕ. Βυὶ ἐπαὶ δῇογ 8411] 15 ἱπιρ εὐ ψῆδη ἴΠ6 Ἰερεπαὰ 15 ςβ]]εά ἃ 
Ιερεηᾶ, ϑοηια οχίεγηδὶ ἰουςῃμϑίοης 18 νδηϊεα τυ πῇ ἢ νν}}}, ἴῃ ἐδοῖ οΆ56, 
ΒεΙρ ἴο ἢ. ἔδϊϑδε ἔγοσι ἔγῃα. ἷνε πιυξὶ ποΐ, μονενογ, εχαρρεγαίς (ῃς 
οἰρηΐβδοδηςς οὗ βϑυοῦ οοηδεηηδίίοηβΒ. [ΙΓ οα ογ ἴννο οἵ ἴζγες ϑσἰογί68 γοϑςὶ 
οὐ 8 διε5ὶ9 οὗ ἔδεί, ἰὰ 065 ποὶ ἰοϊϊον (μαὶ 411 ἀο; δηά ἱπουρῇ ἰΐ 19 
ἰηϊεγεβίηρ ἴο ἵκπον (δὶ βδυς ἢ δηὰ δυοῦ ἱερεπάβ αγὲ δεαβεα οἡ ἔδοΐ, νς 
Πᾶνα ἴο ἰδαγῃ ἴῃς ἔδοί ἤγϑε Ὀείογε γα σϑῶ 580 δηγίῃηρ δρουΐ {πὸ Ἰεροης.᾽" 
[Γπἰοτιυηδίεϊγ, δὲ ργοϑεηῖ, δυο ΠΟΘ ΟΪΟΡῪ ἀοε8 τοὶ ἔυγηϊθϑἢ 8 ΜΠ τουςἢ- 
βῖοῃϑϑ ἴογ {πὸ Ἰερ: εηϑ ἴῃ ΝυπθοΓβ. 

Τ Μοβῖ ἱπιροτγίδηϊ 15 {πε Τεῖ ο᾽-Απηᾶγηδ οογγεβροηάδηοε (ςεα, Ν ΊΠΟΚΊΟγ, 
ΚΔ. ν.; αἴ53ο ριιδ] 15ΠπεἋἃ τυ Επρ 90 ἰγαπϑίδιίίοη οὗ {πὸ ἰοχῖ, Τοηάοπ, 1806). 
Νὸ πιεηίίΐίοη ἰ8 πηδάς ἰὴ (Π18 σογγεβροηάδηςς οὗ (ἢ ἴϑγδο 68; Ποῖμοῦ ΠΥ 
(ογηηεά ραγὶ οὗ ἴῃς Ηδθιγὶ, γῆο ἥρυτγεα ἴῃ 5οπὶῈ οὗ ἴῃς ἰεἰίετβ, 15 ἀϊθρυίεά ; 
Ὀυϊ ἀνδη ἱζ {ΠΥ αἱ, ΟἸἿΥ Ὀἱ σαὶ ἀδία 10.511 }2}|8ὲϑην βἰδίοιθης δθουΐ ἰῃς 
[5γδεῖς ΗΠ δοϊγὶ τὴ ραγίίουϊαγ. Αἡ ἰπβογρίϊοη οὗ ΜεπθρΒίῃδῃ (ς. 1270 Β.6.), 
ἀϊδοονεγοα αδἱ αδαγπακ ἴω 1806, ἰῃ γϑοογάϊηρ (Π6 6ϑίδ ὉΠ 5 πηεηΐϊ οὗὁὨ ρδδος 



χ]ν ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

οΥ̓ 116 (ἐβρθοῖα!ν ἴῃ Οβηδδη) ἴῃ (5 ἀρ, ϑᾶγβξ δϑϑοϊυζεϊν 
ποίπιηρ οὗ {πὸ 5 γδοὶϊῖθς ἰὴ ἴΠ6 ν]άσγηθ55. 

Τῆς ρτεαῖοσ ραγῖ οὕ Νυπιθεγβ (Ρ) 15. οὗ πο δδγίιεγ οτἱρίη 

{4 [πὰ 6(ἢ} οἵ ἴῃ; οδηΐ. Β.Ο. ; πιυσἢ οὗ ἰἴ 15 5111} Ιαΐεσ.0 ἃ 

514 116 Γ᾽ ραγί (ΤΕ) οοπίδίηβ [86 δῦ θῦ ἰγδάϊτοηβ. [1{ 15 ροϑ- 

51016 ἴπδΐ βοπια ἰἰδίογίοδὶ ἔδοϊβ οί ἐοιιπὰ ἴῃ [Εἰ τῦδυ τη 6 γ]16 

Ρ, Ὀὰῖ {Π6 ραποσγδὶ ἱπιργαϑϑίοη ρίνεη ὃῪ ὑπαὶ νογίς οὗ τῃ8 
Μοβαῖσο ἂρ ἰ8 δ᾽ϊορεῖμογ υπηϊβίογιοδῖ, δηδ ποῦ οὗ {πῸ 

ἀεῖαι, ννϊοἢ σοηπίδίβ ἢ ἰαγρα ραγί οὗ οἰδιίϑίϊοβ δηά ἴανν8, 

σδῃ, ὙΠ νᾶγγίηρ ἄδρτεαβ οὗ σορϑπου ἰη αἰ βδγοηΐ οαβθβ, Ὀε 

ἀεπιοηκίταϊοα ἴο Ὀ6 ΘηἰΓοΥ ὑηγοαὶ, οὐ δὲ ἰεαδὲ υπηΐγιθ οὗ ἴῃ6 

56 ἴη ιδϑίοη. 

(α) Τῇδ ἡυπηθε 5 οἵ ἴπ6 5γδοίἴε5 ἀγα υηγϑδὶ ; ΟΡ. ΡΡ. 10-15.- 

(ὁ) Τῇ ἐξδές οὐ ἱ:παϊνιάυα]5, ἸπουρΡ ΠΟΥ σοηΐδίη 5οπια 

ἀποίθηξ πᾶ ΠΊ65, σαπηοῖ Ὀ6 δοσερίεα δ5 βεπιιῖπα τεοογάς οὗ [Π6 

Μοϑϑῖο 858 ; 566 ρρ. 6ξ,., 125 ἢ. 

(ο) Τηδ οτρηϊδαϊΐοη, ροϑβιτοη, δηά ἀυτῖ65 οὗ ἴπ6 1 ,ονι65, 

δηά ἔπ ἤβοδὶ ϑγϑβῖαπιὶ ἔογ {Π6 βιιρροτγί οὗ ργίεδίβ δπὰ 1,ονϊϊαϑβ, 

85 ἀεβογθοα δηά ργεβδυρροβεά ἴῃ νδγίουβ ραγῖβ οὗ ἴῆς. ὈΟΟΚ, 

σαηηοῖ ὍὈ6 Παγπιοηϊβοαά ἢ δαγίοσ Ἡδῦγενν ανϊάδηςα; [ΠΟΥ 

588 08 : “Νδησυϊϑῃοά ἀγα {ἴπῸὸὶ Τοδέόηπυ ({ογδη5); (πα ΚΗΙὶα (Ηδι 165) ἀγα 
Ρδοϊῆεά; Ρα8- Καπίδηα (Ὁβδηδδὴ) ἰβ5 ργίβοῃεσ. ἰ3ῶ δὄνοῖυ δον]; Αϑίκδίηὶ 
(᾿Αϑϑαίου) ἰ8 οαγηδαά αὐνᾶῦ ; ἀοζος ἰ5 ἰδίκε; Ὑεηοδηὶ 15 δηηϊ δια ; 

Ὑϑίγδδὶ 15 ἀεϑοϊαιεα, 115 βοοα ἰ9 ποῖ ; Οἤδγι ἢδ88 Ὀδοοπια 85 ϑϊάονβ ἰοῦ 

Εργυρῖ; 811 Ιαπᾶά8 ἰοριείμογ αγὰ ἴὼῷ ροδςε" ΤὍΤδα ἀεϊεγπιηδίῖνα βδῆον5 ἰπδῖ 
τῆς Ὑϑβίγαδὶ πιεηϊοηδα ἴῃ {π|8 ἰπβογίριίο τῦαϑ (Π6 ἤδπὶα οὗἩἨ δἃ ἰγὶδε οὐ 
Ῥεορῖδ, ποῖ οὗ σουῃίγυ ; δηά βοπια πᾶνε 5εδ ἴῃ (δε βἰδίεπιθηϊ δη ἃ 118 οη 
ἴο 18γδϑὶ ἴῃ (πε τυ! ογη685 δου οὗ ὕδηδϑη. {115 Ὀ6 50, {π|8 ἰῃηβογίριΐοη 
[ογτηϑ δῇ Ὄδχοδρίίϊοη ἴο ἴῃς βίδίἊπιοεπί ἱπ ἰῃς ἰοχί, Ου ἴδε οἴμογ μαηά, ἰξ 15 
δὲ ἰοδϑὲ 458 ργοῦρδῦϊε ἔδαὶ ἴδς δ] ϑΐοη 5 ἴο ““ 15γδεὶῖ," δἰγεδαυ βει ἃ βοπιε- 
νθογα ἢ Οβηδδη. ΤὙἤδη (Ππ οδϊοΥ ἱπλροτίδηςε οὗ ἐπε ἰηβογιρίίου ννουἹα 11Ὲ 
ἴῃ ρἰνίηρ ἃ ἀδῖας Ὀεΐογε πο “4 15γδοῖ" 8 ἴω δπδδη. ϑες, ἔυγίδεγ, 
Ὀτίνεγ ἴῃ «Αἀγολσοίορν απα Αι λογίέν, 62-ὸς (ἢ ἰῃς [1Ἰἰοτγαΐαγε ἴδ ογα 
οἰϊ64ἡ. Ζ7Αϊς αἰϊμδίον οΥἡ Ἡτρηοῤλίλαλ᾽ς ἐς ἐλδς ογιῖν εοπίεηιῤογαν» τιθηξίοη 
οΥ ]ςγαοῖ ἴὰ ναὶ τδυ Ὀς ἐογπιεά νυ εἶν (ΠῸ ρὲ οὗ Μοβεβ. ΤῊ 5 ίδοΐϊ, δηά 
οὔ σοηβοαυσηὶ ἀδρεηάεποα οἡ ἴδε ὈΪδ᾽ς41 ἀδία ἔογ δὴν Κπον]εάρε οὗ πε 
[ογίυθϑ οὗ ἴῃς ϑγδοὶθ8 ἴῃ (δ τυῖϊογηςθ55, ἰ5 ρτεδὶν οὐβουγοα ἴῃ νου Κ8 
{πκὸ ϑαγος 5 ξαγὶν ΤΠ θίον» ο7 1λ9 Ἡεδνετυς, αδὰ Ἡοπιπιοὶ 5 “πποΐφηξ εδνδευ 
7γασέξέον ; 566, ζυγίῃος, τ1πΠ6 ργεβϑδηΐ νυυϊτεγ᾽ 5. ογι ἰς5Ππ|5 οὗἨ ἰῆ656 τνογῖ5 ἰπ 

αῤοςίέον, δ νῖϊ. (ΜΑΥ, 1808) 237-353, ν'. (ϑερῖ, 1897) 173-190, δηα (πιογα 
ΒΌΠΘΓΑΙΥ) Ὀγίνεγ᾽ 8 δτίϊοϊα ἴῃ “γελαοίορν» απὸ Απμέλογίέν (ἐβρεοῖδ!ν ΡΡ. 
62--76). 



ΤῊΕ ΗΙΘΤΟΕΙΓΟΑΙ, ΝΑΌΝ ΟΕ ΝΌΜΒΕΚΘ χὶν 

σογγαϑροπά ἴο δη δοοϊδϑι ϑίίοδὶ ογρ δηϊϑαίίοη (πὶ γϑὲ θδσδηιθ 

51 Δ 1156 «ἃ πΠΔΩΥ σεηΐυτίδ5 δεν Μοβαϑ; 566 ΡΌ. 21-25, 226-241. 

(α) Μδην οὗ 6 ἴαννβ ἀῦαὲ Ὄβχργαβϑϑὶυῃ βίδίεἀ ἰο 6 ἔογ ἴῆε 

τεριϊδοη οὗ 116 ἴῃ σδηδδη ; ἔενν οὗ ἴΠ6 γεϑῖ ἤδνα δὴν τοϊδίοη 

ἴο ποπιδαϊς [6. [Ιἢ ἴπεὸ αδὐϑίγδοϊ {Πὶ5 πᾶν ἢοΐ 6 ἱποοιῃρδί 016 
Χν ἢ [86 ρῥτγοπιραίοη οὗ ἴπ6πὶ Ὁ Μοβας; διιῖ 5υοῇ δὴ οὔ ρίη 

'5 ΠΙΡΉΪΥ ᾿πιργοῦδῦῖςα, δηά ἠοῖ ἴο Ὀ6 δοοορίεα οἡ ἴδε ον άθηςα 

οὗ 50 ἰαΐβ ἃ ννογίς ; πίδηγ οὗ {πε ρδγίϊουϊαγ ἰαννα σοηΐδιη πλυ σῇ 

δὲ 15 ἀοβηϊτζοῖγ ἱηοοηββίοηϊς ἢ Μοβαὶο ογιρίη, δηά ροΐϊηϊ ἴο 

ἃ τοϊαινεῖγ ἰδ ἀρὰ; ἔογ {Π15 566 ἴπ6 (οπι)ιπιθηΐδγυ. 

(6) ΤΏ σΠγοποϊ οΡΊΟΔΙ βἰδιθπιθηῖβ οἵ [ἢ Ὀοοΐς σαπηοῖ δα ἔα] γ 
Ἰυάρεά ἀραγί ἔγοπι ἃ οοηβι ἀδγαίίοη οὗ ἴπ6 σῃγοηοϊορΊοΔΙ βυϑίεπὶ 

οὗ {δα εηἴιγα Ρεηϊαϊδυοῃ.  ὙΠΘΥ ἀγα ρογπδρβ ἢοΐ ἱποοπηρδί 16 

ἢ δι ἰ5 γοϊαϊθα ἴῃ Ρὅ, (που ρῇ πἰηδίθθη ἄδυβ 15 βῃογί ἔογ 

411 [ἢδι 15 ρίδσοδά δνϑῆ ἴω {παῖ ννογὶς θεΐννθθη 11 δηά :οὐ, ΨΝῈΠ 

1Π6 δοοουηΐ ρίνεη ΌΥ ἴῃς ὈοοΟΪΚ ἴῃ 115 ργεϑδεηΐ ἔογπὶ ἴπ6 σῃτοηο- 

Ἰορίοδὶ βίδιθπιθηῖβ σαπηοί Ὀ6 ἰγεδίβά 85 γϑδὶ ; (ἢ]15 15 οἰδαγαβῖ 1η 

[π6 οἱοπίηρ βεοϊίΐοη. Βείνεθη ἴδε ἐδῥαγέμγε ἴτοτη Μί. Ηογ δπὰ 

Π6 ἀοἰίνεγν οἵ Μοβεϑ᾽ πα] δά άγεβϑβ ἴο ἴῃ6 ρεορῖς ἔπεα εἰαρβεά 

ηοΐ 1π0γ86 ἴδῃ ἔνα πιοηΐῃβ (ΟΡ. 21’ 448 )οῖϑθο, τ. 15). [Ιηΐο 

{Ππ656 ἔδνν πηοητῇῃβ ποτα 15. ΠΟ οοπιρταϑϑαά {Π6 ᾿ἸοῦΓΠΕΟΥ βουῖῃ 

ἴο ἴδε αὐ] οὗ ᾿ΑΙκαρδῇ, [πθῆοα ποσί ἴο [π6 Ασγῆου, ἴπ6 ἀδβρδιίος 
οὗ τηδδβοηροῖβ ἴο ἴῆ6 Απιοτίία5, ννᾶῦ ἢ ἴῃ6 Απιοτιῖος δηά 

οσσιραίΐζοη οὗ ἴπ6 οσοιηΐγν Ὀεΐνοο Αγῆοῃ δηά Ἰδῦοϊς, ἔπε 

αἰτετηρί οὗ Βαίαϊς ἰο ρεῖ Βαϊδδπι. ἴο οιγβα ἰ5γδοὶ (115 αἷοῃβς, 1 

Βαΐδδτη οδπια ἔγοπι Ρεΐῃοι, δχίθησϊηρ ονοσ δὲ ἴῃς ἰεδϑῖ [ἢγεθ 

του 5), ἴπ6 ἰηΐεγοοιγβα οὗ ἴῃς ϑγδϑ 5 ἢ ἴπΠ6 Μοδθιίε 
νΌπΊοη, [86 ἰακίηρ οὗ [πὸ βεσοῃά σεηβι5, ἴπ6 δρροϊηϊπχοηΐ οὗ 

]οβῆυκ, πε ψὰγ ν ἢ ΜΙάϊδη, δηὰ (πὸ βυδβεαιθηΐῖ βανθὴ ἀδγ5 

οὗ ρυγδοδίίοη ἴον ἴπ6 νναγγίογβ ; δηά ἴῃ δάάδμίοῃ ἴο [6 ἔοτγε- 

ποίην, ἴδε σοπιηχαηϊσαίίοη οὗ ΔΎ ἰανν8. 
(,)0) [τ 15 ρεγίδοςὙ ροϑβϑιθ]θ, ποῖ ἴο 58 Ὁ ργορδθίβ, [δαὶ {Π6 

ΙΞςγδεῖῖοβ, Ὀοίογα {ποὶγ βοιπιαπὲ ἴῃ Οδηδδῃ, τνεῦα Ὀγουρῆϊ 

Ἰηΐο τγαϊδιίίΐοη ψ τ τῃ6 ΜιΙαάϊδηιίοβ, δηαὰ ἰπδΐ δἵ {{π|6ὲ5 ἴπν νατὸ 

αἵ κί ἢ τπ6ηὶ; Ὀυξ πὰ δοοοιιπὲ οὗ ἴπ6 ννἂῦ νὴ ἢ ΜΙιάϊδη 

σίνεη ἴῃ Ο. 31 15 ΘΩΓΙΓΟΙΥ ἀητγαδὶ; Ὁ. 418 ἢ. 

ΦΊΩ οεἰἰοίϑηι οὐὗἨ (ῃΐβ 566, ἰῇ ρδγίίουϊας, Νόϊάοῖο, ζυηεγεμολωηρόη) 

10) [0 



ΧΙνῚ ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

1 τὸ τοῖν ἴυγη ἔγοη Ρ ἴο 1Ε, νὰ ἢηά 1655 παῖ 'ς. 50 

ἀςπιοηΒ ΓΔΌΪΥ τπῃϊϑίογιοαὶ, δϑρθοῖα! ἶν 1 νὰ υπάετοίδηά {πὲ 

πδγγαῖῖνοβ ἴο γεΐεσ ἴο ἃ γεϊδί νει Υ 5π|41}} ὐυπιθοῦ οὗὨ ρεβορΐα. 

Ενεῃ ἰῇ δοῃα οδβθ5 πογα {Π6ῦ6 πᾶ Ὀ6 τοαϑοηβ ἕοσ ἀοιιίίην 

ὙνΒοῖμογ ἴΠ6 παγγδῖίνα 15 ἴσια οὗ 411] ᾿ϑγδααῖ, [ἴ πᾶν ργεβεγνε 

ἴῃ ἃ ΡἜΈπογαί ϑεα ἔογηι ἃ γαπιηϊβοθηοα οὗ ἴπ6 δοῖυδὶ ἔογίαπος 

οὗ ἱπάινιά 4] {τ065, οΥὁ δοοίοη5 οὗ ἰϑγδοῖ. Βυῖ ἴδογα 15 πιοῇ 

{πὶ 15 δ. ποτα ργοῦδΌΪϊν ἅἄϊα ἴο ἴπ6 δοϊνιν οὗ ἴῃ6 ρορυΐατ 

ἱπηαρὶηδίοη οἵ γα ρίοιυβ ἔεα!ηρ [ΠΔη ἴο Δηγν δοΐπδὶ οσουγγθηοαβ 

10 {86 {ἰπ|6ὸ οὗ Μοβϑϑβ ; (5 15 1Π6 σδϑα νι ἴΠ6 νᾶγίοι5 βδίοσιθϑ 

Ἔδχρίδαπαϊζογυ οὗ ἔμπα παπΊὲς οὗ ρίδοθ, Ἐν [Π6 τοΐσγεποα ἴο ἃ 

σίραπίς γᾶος γοϑίἀδηΐ ἰη Ηρθδτγοη (1332), ἀπά τὰ {πὸ βἴογυ οὗ 

{πΠ6 ὈγοηΖα βεζρθηΐ (21. 19). [ΙΕ 15 {πΠ6 νίεν οὗ ργορῆθου δηά 
οὗ ἴπ6 οπμαγδοῖοσ οὗ Μοβϑβ ργεναϊδθηΐ, ποῖ 1ῷ ἔῆ6 ρὲ οὗ Μοββϑβ, 

Ὀυΐϊ «δ [6 {ἰπ|6ὸ ἤδη τς ϑδἴογυ δβηδιν Ὀδοδπια ἤχεά, {παῖ 

δῖνοβ βυδοίδηοα δηά εἰρηϊῆσαηποα ἴο ἴΠ6 5δἴογιθς οὗ ἴῃ8 νπάϊοδ- 

(ἴοη οὗ Μοβββ δπά οὗ ἴπ6 βανθηΐν οἱάδγβ (11 ἔ.). 
πάοεγιηρ τῃ6 πδεγαῖῖνα οὗ τἢ6 δρίθεβ 15 {πὸ ἔδοϊς οὗ 

[Π6 οοπηδοίΐοη οὗ {π6 Οαδίθδιίε5 ψ Ηδύτγοη, δηά αἷβθο ἃ 

ΡΟΒ5ΙΌΪΥ οούγεοῖ γα ηίϑοθηοα {πὶ {ΠῸΥ σαπὶα {πιο ἔγοση 

(6 βουϊῃ ; δοπια βίγιρρ!ες οὗ ἴῃ6 Ἐδυῦδδηϊΐαβ ἴοσγ ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ 

ΠΊΔΥ ἴἴἰ6 δ 88 Ὀαϑὶς οὗ 6 δἴογυ οὗ ᾿ϑαίΐμδη δηά Αδίγαπι; 

τῆς ἰγδάϊοηδὶ απο Βαΐδαπὶ δηά Βαίαϊς, ΕἸάδὰ δηά Μεάδά, 

ΤΊΔΥ ἤανα αδἰϊδοῃεα ἴο ιἰϊϑίογιοδὶ ἱπάϊνι δῖα; Ὀυϊ ψΠΟΙΠοΓ 

{πΠ656 δνθηΐβ δηά ρεούβϑοῃβ Ὀοϊοηρεά ἴο ἴα δρὲ οἵ Μοβεβ να 

ΓΘ ἴῃ πὸ ροϑίτίοη ἴο αδἰῆγπι. ΤὍῃε βἴογυ οὗ Βαΐδδπι 845 ἰοϊὰ ἴῃ 

ΝΟ 6 Γ5 15 ἱαυρ εἶν ροσίϊο γαῖϊποῦ [μη Ὠἰβίοτιοδὶ (2314 Β΄., 240 [.). 

ΤΠ παοίδυβ οὗ ἰδίοσυ υηάογίγίηρ ΤΕ 15 ἴο Ὀ6 κουρῃξς ἢ 

τηοβδῖ ὈγορδΌ  ἜΥ ἴῃ ἴπ6 δϑθοοίαϊίοη οὗ ἴῃ6 βγδϑὶϊος ἀυγὶπρ' 

{86 ποπιδάϊο ροτοά οὗ ἴπεῖγ πἰδίοσυ ψ ἢ Κδάεϑῃ, δηᾶ ἴῃς 
(ΘΠ ΡοΟγΑΓΥ δοι]οπιεηῖ, ΤπουρΡὮ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ΟὨΪ οὗ 4 ραγί οὗ 

ἴδηι, Εαϑὲ οὗ ]ογάδη ἱπιιηθαϊ δον Ὀδέογα αἰζεπιρίϊηρ ἴπ6 ᾿η- 

ναβίοη οὗ σδῆδδη. Ηον πιιοῦ {πδΐ 15 γεϊαϊθα οὗ τῆ δοῖυδὶ] 

Τρ γοῖο5 ΝΝαβὶ δπὰ Εδϑί οὗ ἴῃς ᾿Αγδδῃ (]ογάδη-νδἹ θυ) δηά οὗ 
16 ταοϊδίοηβ οὗ [6 ϑύδοϑὶ 65 ἢ τἴπ6 ἙΕάδοηλῖες, Μοδθιϊΐαϑ, 

ἃπά Απιοτιίεβ, αἷσο οογγεϑροηάβ ἴο ἔδοίβ οἵ ἴης Μοβαῖο δρὲ 

ἢ Τδ ὄγδῃ (111,3), Κι τοι "- μαι ἀνα (ηΔπιοα ἔγοπη {μ6 1υ8ὲ ἔογ 65], 
14 10.13, 186.32. 21-8) ἘπΞΠΟΟΙ (1353), Ηογπιδῇ (14 211-83), Βεογ (2116). 



ΝΌΜΒΕΕΒ ΑΝῸ ΤῊΕΞ ἘΒΕΙΙΟΙΟΝ ΟΕ ΙΘΕΔΑΕῚ, χίῖν!ὶ 

15. πιογὰ ἀἰπουϊς ἴο ἀείϊογηχίη; ἴπ6 αὐδϑίοηβ τα Ὀτγι ΘΗ ἀϊ5- 
οιϑϑϑα ἴῃ ἴῃς Οοπ)πιεηΐδγυ (566 ΡΡ. 268, 272, 284, 300 ἔ., 203). 

δ 16. Τῆς ἰηάϊτοοξ ονίἄάδηοα οὔ Νιπιρεῦθ 845 ἴο ρογίοάς 
ἰαῖεσ ἴδῃ ἴπ6 Μοϑβαῖοςο Ὅδδγβ πιδίηἶΐγ οὐ Ὀεϊεῖς δπα σγοϊρίουβ 

ριδοίϊοαβ. ὙΠ656 ν᾿] Ὀ6 οοηκίἀογοά ἰη ἴδ ηεοχὶ βθοϊΐοη. Βαῖ 

ΝυπΊθοτϑ 15 αἷσδο οοπιραγαίνεῖν το πη τΠ6 δπιουπί δηὰ ναγοῖν 

οὗ δαγίν᾽υς Ηεῦτγεν ροείσυ ψ Ποῦ [ἴ οοηΐδίηβ ; ἴῃ ραγίουΐαγ, [Π6 

ναῖΐὰθ οὗ πὸ οὔβδουγα ἔγαριηθδηΐ οἱϊεά ἔγοπη (ἢ ““ Βοοῖς οὗ 

ΥδΆν ἢ 5 Βαίι165 ᾿"᾿ δηά οὗ ἴπ6 ““ϑοηρ οὗ {6 ΝΝ Ϊ!,᾽ σοηϑβὶϑίβ 

δνθῶ πιοῦα ἴῃ ἴπ6 ἰΙΡῺΣ βῃδά οἡ [πε πιοάεϑ δηά (1ὴ ἴπὸ γεἔεσγ- 

Θησα οὗ τπ6 ἔογπιθσ ἴο ἰΐβ βοιγοθ) οὐ ἴπ6 εχίθηξ οἵ ροεῖίϊο 
δχργοϑϑίοη ἰῃ δδυΐγ ἰϑγδεὶ ἤδη ἴῃ ἴπε ἔγαρ πηθηῖβ ΓΠδιηβαῖναβ, 

τπουρὴ τἢ6 Θοηρ οὗ ἴῃ ΨΝεΙ, ἃ ρεγίδοϊ βρϑοϊπηθῃ οὗ 1:5 

κιηά, νἱν αἶγ ἀεδριοῖβ ἴῆ6 ουδίοπι!5 δηα ἔβα! πρς οὗ πα ρεορῖε. 

90 δρδαίη ἴΠ6 ρδϑϑίηρ' γεΐεγθησοα ἴο ἴδε ““ τεοϊΐεγβ οὗ »πηπεελαϊῆ" 

οὐ “4114 ἀ- 5 προῦβ ἢ ἰῇ 215 ἴ5 τ{π6 οἠΐν Ἔχίδπε γοΐεγεποα ἴο ἃ 

οἶα55 οὗ πὴ ψῆο πιυδὶ ἧανε ἰογπιθα 84 σοηβριοθοιβ δηά, δῖ 

(ἰπ|65, δὴ ἱπιρογίδηξ οἰδπιεηΐ ἴῃ βοοίεῖυ δηά (π6 παίίοπμδὶ [1 

πάν ἴΠ6 ΘΑΥ͂Υ τποΠδγοὮΥ (Ρ. 299).. Τῆς Ὠισίογοδὶ ναΐια οἵ 

(Π6 ροδπὶ οἰϊθά ἴῃ 2151 -89 τνυου]ά Ὀ6 ρστοδίος 16 1 τνεῦα ἔγες 
ἔγοπι δηλ ρα Υ (Ρ. 200 ἔ.). 

δ. 1γ. Λωηιδοῦς απο ἐλ ᾿Ὀοϊέρίονι οὗ 7ςγαεῖ, 

Τῆς ναΐουβ ρᾶτίβ οὔ Νυπδοῖβ δα ρῥγοάιιοῖβ οὗ πιδῃν 

δαεπεύδίίοηβ οἷν βαραγαϊθα ἔγοηι οὐδ δηοίΐίπεγ ἰῇ {Ἰπ|6ὲ, δηὰ 

ἴῃ Βοὴθ γϑϑρθοῖβ βῇδγρῖὶν αισιϊηρο σπεα ἔγοπιὶ οὴς δηοίδον ἴῃ 

[Π6 πιαίϊεγ οὗ γε] ρίοιις Ὀ6 116 δηὰ ργδοῖίσθ. Τῇ6 σοηδεαισποα 

ἰ5 ἴῃαι ΝΟ 15 85 ἰδοίκιηρ' 'η ὉΠ ΟΥ̓ τα] !ρΊου5 Ἐχργθϑϑίοη 

85 ἰῃ [᾿ΠΟΓΑΓΥ υπὶῖγ. [ΙΓ 15 ἰπογεΐογα ἱπιροβϑϑιθὶα ἴο 5π|- 

τηαγίϑα ἴδε ἔμηάαπιεηΐαὶ ἰάεαβ, οὐ ἴο ροϊηξ ουὖδ ἴῃ ρεηογαΐ 

ἴαγπι5 ἴδε γεϊρίουβ ναῖπθ οὗἩ [Π6 Ὀοοΐκ ; ἔοτ (ῃε56 δὰ ἀδγεηΐ 

ἴῃ ἴῃς ἀϊβογεηπὶ ραγίβ.Ό. ὍὙΠῃ15 Ῥεϊηρ ἴΠ6 σᾶ56, πιο ἰπδῖ πηρῃΐ 

ἢᾶνα Ῥδδη βαϊά οὐ ἴπεβε πηαίίογβ ἴῃ δὴ ἰηϊγοάποϊίζοη ἴο δποίπεοῦ 

Ὀοοϊΐκ, 15 ἰπ τῆς ργδοβδεηΐξ ννογῖς πού ἡδίυγδ!ν ἀϊἸσιγι υϊοα ονοῦ 

νᾶτγίοιιβ βϑοίϊίΐοηβ οὗ {6 (οπηπιοηΐαγυ. Βιυῖ {ἴῃς ναῖυς οὗ 1τῃς 

οοηϊγιθυῖοη πηδάς ὈΥ ἴἢ6 Ὀοοΐς ἴο ου ἱκξπον]εάρε δηά υηάοτ- 

βίδπαϊηρ οὗ ἴπ6 τοϊρίοη οὗ ἰϑγδαεὶῖ πᾶν 6 Ὀεζζοεγ δρργβοϊδίςα, 



ΧΙνΙ ἹΝΤΑἈΟΒΘΌΟΤΙΟΝ 

1 τπ6 οχίθηξ ἴο νι οἢ {πα πιαΐὶη ἔδαϊιγεβ οὗ γε ρίουβ 116 ἴ 
νδτίουβ ρεγοάβ βπά Ἴχργοϑϑίοη ἴῃ ἰξ ἰβ ἤεγα Ὀγι εν ἰηάϊοαίεά. 

(1) Μδὴν οὗ 6 Θδγν ρορυΐαῦ Ὀοϊεἴσ ἀρρθᾶγ ἴῃ τπ6 

Ροδηιβ δηά ἴῃς ἡδιγαίϊνεβ οὗ ] δηὰ Ε. [5γδϑΐ 15 Ὑδῆνεῃ᾽ 5 

50ῃ (115 Ἰπουρμξ 1165 Ὀδῃιηά 1112), Δηά 45 βυυοῦ πὰ οδ]εςΐ οὗ 
Ηἰβ5 ρεγρεῖυδὶ οᾶγα δηά ἀϊϑοὶρίίπθ. Ὑηΐβ πᾶν 6 5δἰὰ ἴο ὃς 
1πΠ6 ονογγυ]!!ρ ταὶ! ρου πιοῖϊνα οὗ [6 νῇοΐα βἴογυ οὗ {π6 

Εχοάιι5, ἴμ6 ἰουγπου ἔονναγάβ Οδηδδη, δηὰ τἴπ6 νδηάογπρϑ 

8ἃ5 ἰοἷά ἰῃ ἴπ6 οἵῃ δηά 81} σθηῖ. Β.σ. Ὑδηννθ δ᾽ 5 σᾶῦα ἴογ 
Ιϑγαθὶ 5 οοηϑρί ουοιϑῖν 1Πυπίγαίεαὦ ὉΥ ἴΠ6 ερίδοάα ἰῃ Ο. 22--24 

(ρΡΡ. 315-217); δπά υπάϑγ 65. ἴπ6 ἐγεαιαπὲ γεΐεγεησας ἴο ἴῃ6 

ροοαϊν ἰαηὰ ννῆϊοῦ Ηδ ᾽45 ρῬγοπιϑεά ἴο Ηἰβ ρεορίβ, δπά ἴο 

ΠΟ Ηδ 15 ἰοδάϊηρ᾽ ἴππὶ (τοῦθ εα2 1227 χ.41:.: ) 45). 11 ἰ5 
αἶδο ῥγοπιηθηΐ ἴῃ [6 βἴογυ οὗ {π6 ρῥγονϊβϑίοη οὗ ἤδϑῃ (ς. 11), 
τΠοῸΡ ἰἰεγα ἴῃ6 αἰϑορ πα τηδηϊξοϑίαϊίΐοη οὗ Ὑδῆννεῆ᾽ 5 

᾿πϊαγαϑί ἢ 5γδαῖ, ν ΒΟ ἢ τνᾶ8 αἷσο βδῆονη δ Τ᾽ Ἔγδῇ (111: ἢ, 

1ῖ5. ποδὶ δπιρῃαβιθοά. Ὑδῆννεῆ πιᾶύοῆος Ὀείοστε Ηἰβ ρδϑορίβα 

(τοϑθ), ριῃῖϊβ ἔογ ἰΠδπὶ 50 {πὶ ἐπεῖγ Ὀδίε5 ἀγα Ηἰ5 δίς ]ε5 

(ιοῦβ )ιῖ9, ορ. 149), δηά ρῖνεβ {π6π| νϊοΐοτγ (21:3). 
ΤὮα νναγηῖῃ δηά ᾿ηΐδηςιῖν οὗ ἴπ6 φαγὶν ροριΐαγ ἔδαϊϊηρ ἔογ 

Ὑδηννοἢ ἢᾶ59 [15 τανοσβα ἴῃ {πὸ ᾿ἰπιδίϊοης οὗ [6 δδῦῖγ οοη- 

σαρίοηβ οὗ Ηΐπι. Υδῃνθῃ 15 ρϑου]αγὶνγ (Π6 αοά οὗ ᾿5γϑεϊ: 

Ηδε 5 ἠοῖ {6 οηἷγ οὐ {παΐ οχιϑσῖβ. Τἢα οχίβίθποα δηὰ ροννοῦ 

οὗ Καηϊοϑῇ βϑεπιθα 45 τεδὶ ἴο {6 πῖθη οὗ ἰπαΐ ἂρ 8δ5 ἴδε 

δχίβίθδηοα δηά ροννεσ οὗ Ὑδῆνεῃ ; ϑγδοὶ 15 “"“ἴΠ6 ρεϑορΐὶς οἵ 

ΥὙδῆνεῃ," Μοδὺ “16 ρβϑορΐὶε οὗ Καπιοϑῆ᾽"; δηὰ 85 Υδῃνεῆ 

ἀἰβοὶρ!πο5 ἴϑγαθῖ, Καπιοϑὴ ἀϊβοίρίιπεβ Μοαρ. Ὑῃα Βαΐδὶ οἵ 

Ῥεΐσ, ἴπα ροάς οὗ ἴῃ Οσδηδδηϊίθβ, ἴοο, τα τεραγάβά 85 τγϑαὶ 

δοάς, {πουρὴ ἱηξαγίοσῦ ἢ ρονογ ἴο Ὑδῆνεῃ, δπά ποῖ ἴο ὃς 

ννογϑῃιρροά ἴῃ ϑγαοὶ (2139 ,)εῖ δ 5,9). Α ρατγίἰου]αῦῖν δηϊαυα 

οοησεορίϊοη, ΜὨΙΟΝ ἃ ἰαΐοῦ νγιῖογ (Ρ5. 1228) ἰουηά 1 πδοσϑϑαῦν 

ἴο πιοά!γ, ἃ5 δηοΐπεον (16τ. 4846) πιοάϊβεά {6 ἴετηις οὗ 2139, 
ΔΡΡΘαῖβ ἰῇ τοβό, ψνἤογα {86 αὐκ, 45 [6 νἱ5: 016 πιθοάϊπιοηϊ οὗ 

Υδῆνθι, πιονθ58 οὗ [(5 ον δοοογά, δηὰ 15 δάάγεβϑδθά δ5 

Υδηνθῃ (τοϑ3 38), ΕἸφενῆαγε {πὰ πηδηϊϑίδίίοη οὗ Ὑδῆννθῃ 
ἴῃ ἢυπηδη ἔογηι ππάθγ {πΠ6 παητα οὗ [ἢ6 ““δηρεὶ οἵ Ὑδῆνβῇῃ ᾿᾽ 

(2232:8δ, ρρ. 2010) δΔηὰ ἱπ οἵ 85 ἴδε Γπεορμῃδηὶς οἱουά (1153 

12δ' 10) ἰ5. τείογγεα ἴο, ἂπά ἀϊγεοῖ νἱβϑίοῃ οὔ Ὑδην ἢ 15 δϑογιρεά 



ΝΌΜΒΕΚ ΑΝῸ ΤῊΕΞ ἘΕΙΊΙΟΙΟΝ ΟΕ ΙΘΕΑΕΙῚ, ΧΙΙΧ 

ἴο Μοβεβ (128). Τῆς σοπιραίδίϊνα 5᾽ ΠΊρ] ΟΥ̓ οὗὁὨ ννουβὮ!ρ ἴῃ 

τῃη6 ρὲ ἴο ννδῖομ [Π6 5ἴογιεβ Ὀαϊοηρ' 15 τεῆβθοϊεά ἴἢ ἘΓ5 νίονν 

οὗ ἴδε ἰοπὶ ννῆδη οοηίγαβδίθα τῇ τΠ6 οἰαρθογαῖα θα] οὗ Ῥ; 

τ 15 ϑυδϊοά οιιϊπἀδ 16 σδηιρ, 845 ἰῶ 50ΠΊ6 σᾶ565 [6 5ὮγΙΠ65 

οὗ δηοίϊθηϊ ἰϑγδρὶ νεῦσε ον δηὰ βοπιονναῖΐ ἀὐνᾶὺ ἔγοπιὶ ἴδε 

οἷν (1 5. οἶ" 5), δηᾶ {ΠῚ ΠΥ πιθη ταβογί ἴο ἴἴ; 1 γεαυῖγοβ ἴῃς 

οοηπϑίδηϊξ ργθβοησα οὗ Ὀυὶ ἔενν δἰἰεηἀὐδηϊΐϊβ οὐ ριιδγάϊδηβ. 

Α νἱνιὰ Ἰρμξ 15 σαδὲ οὔ βδοπια οὗ {πὸ γεϊ:ρίουβ ουδίοπις 

οὗ {πΠ6 ἄαγβ οὗ ἴπε δαῦῖν πιοηδύοῦυ. Μδϑην πιυδὶ ἤᾶνα Ῥδθη 

ἴῃο86 Ψῆο πιδάβ ρἱρυ παρα ἴο ἴπθὸ ὉγοηΖα βογρεηΐῖ (219) 

ἄονψῃ ἴο [ἢ6 {π|6 οὗ 15 ἀεδίγυοϊίίοη ΌὉΥ ΗδεΖεῖκιαῃ. {πὲ 

ἔλιηοιιβ σοῖο οὔ οἵποσ 8068 δηὰ οἵπεν [διἢ5 νοῦ δάνε 

Ὀδϑῃ ἰγοαςυγοά δπά ογοάϊ θα ἩΣ σἰπηὯγ νἱγίι65, (Π6 ὈτΟΏΖΘα 

βαγρεπί πιυϑὲ ἤάνα γαϊβϑά, δηα βοπιεί π|65 βθαπηδά ἴο βα έν, [πα 

ὮορΘδ5 οὗ πιδηῦ ρεπογαίίοηβ οὗ συδεγίηρ Ι5γδεῖεβ. ΚΝ 5841} 

ὈΔ6 5δΐδ ἴῃ ἀεϊθοϊξηρ δηοΐμεῦ ἔεαΐυγα οὗὁὨἨ δαγὶν [1 'π 6 ἴανν 

οὗἩὨ ς11-81. 1ΠΟῸΡὮ ἴῃ 15 ργαβϑιξ ἔογηι ἴΠ15 ἰανν τῇδΥ ὃ6 πο οἷάετγ 
{ἢ δὴ {πὸ 6ι(ἢ οδηΐυγυ : νοπίθη βυβροοίεά οὗ πο Δ 5Ε ΠΥ, πιθη, ἃ5 

τα ΠΊΔΥ ΓΕΔΘΟΠΔΌΪ ἰηΐογ, γαϑεϊηρ ὑπηάδγ συβρίοίοη οὗ νδγίουβ 

οπξησθϑ, οσα πηδάβς ἴο ἀγίηἷς βρθοίδ!ν ρῥγαραγοα ροίϊοῃβ, οἵ 

υπάδοτρῸ, ρογῆδρ5, νδῦιοιιβ οἴποῦ ἔογπιβ οὗ ογάθαϊςξ ; ἔογ 1815 

Ῥύυγροβα ἴῃ δαγὶν {{π|65 {ΠΟΥ ργοῦ Δ Ϊν πιδάς {πεὶγ ΑῪ ἴὸ δην 
οὔθ οὗ {π6Ὸ ρίασθϑ βρϑοίδ!ν βδογεὰ ἴο γδῆννεῃ. ἘΠῸ οογεδίπα- 

ἐΐομ οὗ οσυβῖοπιβ ἴὼ (ἢ ἴαιν οὗ ἴπ6 Ναζιγιίς (61:21) 15. ἰδία ; Ὀαϊ 
ΤΆΔΗΥ οὗ {π6 ἱπάϊν!άιι4! συπίοπηβ, βοΐ) ἃ5 ἰἣς ργϑοῖίοθς οἵ 

τηδϊκκίησ οἴεγίηρϑ οὗ αϊγ, δηὰ δυδη της ἴο σοτγίαϊῃ ἔογπιβ οἵ 

δὈϑίϊηοησοα αἀυγηρ ἴΠ6 ρεγιοά οὗ ἃ νοῖν, ἅτε δαγὶγ. νΒαῖ 

δαουηΐ οὗἩ δαγίν [ϑγδρϑὶῖα ουδίοηι ὑπάοτγίος (ἢ6 ἰανν οὗ ἀεῆ]ε- 

ταοηΐ ἔγοτη 16 ἀδδά (ς. 19) 15. [655 οἷεαγ; Ὀυϊ (πε νϑαγηρ οὗ 
(4556}5 δ {6 οογῆθιβ οὗ ἴδε ραγπιθηῖβ οὔὖἱΐ οὗ σγαϊ:ρίοιβ οὐ 

βυρογϑί ἴουϑ ἔδο!πρ᾽ (1 951-41) 15 ἀποίθηϊ. 8866 4Ϊ50 ρ. 40. 

Νοῖ ἴδε ἰδαϑί ἱπιρογτίδης οὔ πὸ ἔδαΐιγες οὗ βαγίυ [βγδοῖτα 
το σίου 116 ργαβογνεά ἰὼ ΝυπΊοΓ5 15 (6 οπδγδοῖοσ οὗ Μοβεβ 

85 ρτγοϑθηϊαά ἴω πὸ 5ἴογίιεβ οὗ ] διά Ε. Τῇῆῇαε ἰπθωπδηοα οὗ βυθοῦ 

δῃ ἰάεα] 15 ηοῖ ἴο Ὀ6 ονοτοοκαά οὐ υπάἀδγαϑιπιαίθα, ΤΠογουρηΪν 
δυπιαη, δυδ͵εσξ ἴο ἀσεβροηάεπου (111016), δηὰ δἵ {1π|6ὲ8 ρτο- 
νοκεά ὃγ [Πε ρβϑορὶε (ἸΕῈ ἴῃ 201-18) Μοβεβ 15 γεῖ ρυθ- ΠῚ ΠΘΠΕΙΥ 

ἀἰπιιηρϑῃ θα ΌὈῪ ἢἰ5 συ δ ηπ5ϑίοη ἴο Ὑδῆννεἢ (128); Ὁγ [15 {τιιϑὶ 

ά 



Ϊ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴῃ (τοῦθ 82), Πα. ᾿π| δον ἢ, ἀπά ἢὶ58 [δι π1π6595 ἴο Η:τι 
(1.25.8) ; ὈΥ 5 αβεοζίοη ἔογ ἢϊ5 ρεορῖς, ννῃῖοἢ ἰεδά5. πΐπὶ ἀρϑῖὶῃ 

δηᾶ δραῖϊη, ὄύθὴ ψ ἤθη ἔπε ρεορία ρύοόονοκε ἢιπὶ ὉΥ ἴπΕὶγ 

γα 6 ]ΠἸου5η655, ἴο ᾿ηϊογοοάθ ἢ Ὑδηνο οὐ ἰποὶγ ὈεπΠδϊέ 

(11 10:16. 211); Ὦγ 5 σ΄ ΘΠ ΓΟ δηά ρυδ]]ο σρίγις (ο. 12. 1 τ57-29) 

ἴῃ αἰ. 116. 340-80 Δῃ( 12 ΜοΞβ65 ἄρρϑδῖβ 858 ἐπα 1464] δηά, 
ἰπάςεά, ἴπΠ6 δχοορίίοηδὶ δηά υηΐαυς ῥγορῆεῖ, οΟΓΥ πιδὴ οὗ 

Υδῆννε 5 σουηςεῖ. Τθβα ρᾶϑϑαρθβ, ἱοραίῃογ τυ!τἢ Ο. 22--24, 

ἔοτπι ἃ ποῖ υπἱϊπηροτγίδηϊς σοηϊιυϊίοη ἴο οὖν ἱκηον]εάρε οὗ [ἴῃς 

οατγίν Ηεῦγεν ἸΠΘΟΓΥ Οὗ ργορῆθου. ΤΤδε γϑξ 15 ἃ ρδγδ!]εὶ ἴο 

(Π6 5ἴογι65 ἰη ϑδδηχιεῖὶ οὗ {π6 ργορπείϊο ἔγθηζυ τὶ ἔοϊ] ουννεὰ (ἢ 6 

ροβϑδϑβίοῃ οὗ ἃ πῆϑηὴ ὉΥ ἴδε βρὶτϊ οὗ Ὑδῆνεῃ; Ὀυὶ ἴῃ [πα 

βαεοοπά Μοβαβ ἰ5 αἀἰβι ρυ θεά 845 ἴΠ6 πῆ ᾿νῆο γεοεῖνεβ [6 

οσοπηηγηϊοαίϊίοη οὗ Ὑδῆννεἢ᾽ 5 Ψ}1] αἰγεςῖῖγ, δηά ηοΐ [1κὰ οἴπετν 

Ῥιορδαῖβ ἴῃ ἀγεαπὶ ογ νϑίοη. ΟὈνϊοιϑῖίν πὸ πιαπιῦεγ οὗ {Π6 

ργορδοῖιο βοῆοοὶ οουἹά ἀϊσθηρυ ἢ Μοϑος ἔγοηι ργορἤεῖβ κα 

Απιοβ οΥγ ἰβαίδῃ ἴῃ 1815 ΑΥῪ : εἰἴποτ, ἐπογοΐοσγα, Μοβας 15 πεγα 

{Π6 τεργοβϑηΐίδίνα οὗ {Π6 ἴγρβε οὗ 16 ρσγεαῖ ργορπεῖβς οὗ ἴπ6 

81 σθηζυΓΥ Β.Ο.,) οΥ ἴπ6 ραϑϑαρὲ νγὰβ τς Ῥαΐογα [πα {ἰπ|ὲ 

οὗ Απιος, δῃά σψουϊά ἴῃ {15 οαβα Ῥ6 ρτοοῦ ἐπαὶ {πὸ ἰάθαῖ 

οχίϑιθά, ἐβουρὴ πὸ ἰἰνίπηρ ργορἤμεῖβ βα(ἰϑῆηεά 1. Ο.β. 22--24 ἰ5 

ἱπηρογίδηϊ 845 δνίάδηος οὗ πὸ Ὀο]]εῖ ἴα ἀνε ριορἤεῖβ οὗ 

ΟΠΟΓ παίϊουϑβ πιὶρῃτ γοοαῖνα σοπιπιιησδίίοηβ ἔγοπιὶ Ὑ δηννθἢ. 

Ιποϊάδητα! ν 1653 Π]υπίγαϊας τὴ6 Θαγίγ εχίβίθησα οὗ ἃ πιοάς οὗ 

ἀϊςιϊποιίίοη Ὀεΐννθθδη ἴῃς ἴγιια δηά τῃ6 ἔαϊσε ργορῃδί νυῃϊοῆ 

[γθαυθηῖνγ ἀρρθαγα ἰδῖογ (16γ. 2163: ἘζΖεῖς. 19: ἴπΠ6 ἴγια 

Ρτορῃαῖ σοπιθ5 Ὀδοδιβα ἢς 15 βεηῖ ὃγ Υδηνοῆ, δηά βδγ5 δηὰ 

ἄοαβ δὶ Ὑδῆννεῃ αἀϊγοοῖβ (ορ. 4150 228: 80). {Π6 ἔα56 ργορῃεῖ 

σοπλος πηϑοηΐ, δηἀ ἀε]νετβ ἃ πιεσϑαρ οὗ ἢϊβ οὐνῃ πηδκίηρ. 

δευογίᾷ σοηζμῦν.---ἰ τὴ6 ἰοηρ εὐϊϊοτγῖαὶ ραϑϑαρὲ 145. 3, 

νὨ]οἢ 15 γοίοσγοά ἴο {Π1|5 ρεγοά, {πὸ Εχοάιιϑ5 15 γτεραγάδα ρδγ- 

ἘΟυΪ Αγ 85 ἃ πιαηϊ δδίδίιοη οὗ Ὑδῆνθη᾽β ρεῖρλί, δηᾶ {86 
ῬΓΟΌΪΘπὶ ρῥγαβϑοηΐθα, δϑρθοῖαὶΐν ἴο ἘζΖεϊκιαῖ, ὉνῪ [ῃ6 οδγίδϊη 

Δρρτοδοῦ, οὐ ἴῃ6 δοΐιιαἱ απάσγαποσ, οὗ Ἔχῖϊα δηά ἴΠ6 σοηδοαιϊιοηῖ 

ἀδοίγαοίξίοη οὗ παίίομαδὶ 116, μοῦ ἀρρθᾶγβ ἴῃ Μοβϑϑθ᾽ δγριιπηδηῖ 

ψ ἢ Ὑδμνοῆ: πον οδὴ Υδῆνοῃ, ΓΗ πυϑῖ, ἴῃ ογάοσ ἴο 

βαιϑν ΗΙβ5 τογὰὶ παίιγε, δοίιδιν ἀθβίσγου [ϑγϑεῖ, πηαϊηίδιη 

Δπιοηρ [Π6 ῃἡδίϊοης οἵ ἴπ6 ννοσϊὰ ἃ τορυϊζαϊΐϊοη ἴογ ρονεγρ 



ΝΌΜΒΕΚΘ ΑΝῸ ΤῊΕ ΚΕΙΙΟΙΟΝ ΟΕ ΙΘΚΔΑΕΙῚ, Ι 

ῬοΞΞΙΌΪΥ δποίπογ ργοάιοϊ οὗ {πὸ τε]! σίοιβ ἔδαρ᾽ οὗὨ {Πὶ5 ρετοά 

ΤΏΔΥ δ ἐοιυπά τη {πΠ6 Ρυιδϑίϑ᾽ ΒΙ  βϑιηρ' (ΡΡ. 71--74). 

υοοί-οχτίῖο Ρεγ1οα,.---Τ 6 υγιτηρθ οὐ ἴπΠ6 ῥγ ΘΕ βοῆοοΐ, 

ἔγοπι ννῃϊοῃ [Π6 στεαῖογ ραγί οὗ Νι πὸ ογβ 15 ἀθγινεά, ἄγα ἴῃ ρδγί 

[Π6 ἀχργαϑϑίοη, ἰη ρατγί αἷϑο πε σδιιβα, οὗ {π6 γε] ρίουβ [16 οὗ 

{Ππ6 ροϑί- Ἔχ! το σοπιπλαπιγ. ὙὉὍῆδ Πιεγοογαίίς ογρ δηϊϑαίίοη οὗ 

1ηδῖ βοοιεῖν 15 γεῆδοίθα ἴῃ {πες ἀδδογίρίίοη οὗ ἴῃς δὐγγδηρθηιεπί 

οὗ ἴῃς σΔΠΡ (ς. 1-4. 17 ζ.), ἴῃ τῆ6 5ἴογυ οὗ Κογδῇ (ς. 16), ἴῃ ἴπ6 

βΒυδοτγαϊηδίϊζοη οὗ [6 βϑουΐαγ ἰοδάθγ οϑῆια ἴο ἴῃς ΠΡ Ὼ ῥγθϑὶ 

ΕἸεΐαζαγ (27:3.3, δπά ἴῃ πλοῦ εἶδα τΠδὲ γοϊδίθς ἴο {πὸ ργίθϑδίβ 
δηά [1,ονιῖ65. Εογ ἴδ6 βσυρροτί οὗ ἴΠ6 δϑδογεά οἶδϑϑθβ (ς. 18, 

ῬὈΡ. 226-241) πονεϊ ογ΄ πδανίθῦ οἱδί πα ἀγα πδάβ οἡ [ἢ ρβθορῖίε, 

δηά πιιοῇ πὶ ἔογπιοσὶν νναπὶ ἴῃ γαῖ οὗ πδεαν οἶδϑϑας 15 

Ὑ ΏΟΙΥ γεβδεγνθά ἔογ 6 πον ΠΙΡΏΪ, οὐρδηϊβδεα δηα ἀοπιϊηδηΐ 

Ὠἰεγοογαου. ϑοπιαννῆδί οὐϑουγεῖν 1 15 ροσϑῖθ]6 ἴο ἴγαοα πιοαιῆ- 

σαἴϊοησ οὗ ργδοίΐοα δηὰ ϑεηζιπιθηΐ νι οἢ πιυδὶ ἢν οσουτγταά, 

᾿πουρὴ δὲ ψῆδὶ ὄχδοΐῖ {{π|65 ἰξ 15 ἱπιροβϑὶϊα ἴἰο βδᾶὺ, νυ τ] πη 

{πΠ6 βδογβά οἶδϑϑεβ ἀυγίηρ ἴ6 ρεγιοά Ἵχίεπαάϊηρ' ἔγοπι (6 δίῃ 

ἴο {π6 41 σδηΐυγαϑ Β.σ. ϑυσῇ σἤδηΡρ65 τδῪ ὃ6 ορξογνεά ἴῃ {πε 

ΡῈ οὗ [μον]! τ10 4] βογνίοα (ρ. 22), πὰ ἴῃ ἔπε αβίεομι πὶ ὙνὨ10]} 

(6 ἰοννεῖ βδογεά οἶδϑϑ, {πὸ [μον!εβ, νγεγα με]ά (ρρ. 2: ἢ., 192 [.). 
Τῆα ἱπουρῃξ οὗ Ὑδῆννοῃ ὑνὩ]οἢ 5 πιοσί ὑτοιηϊποηΐ 15 Η!9 

[ΟἿ 1π655 ΟΥ ὈΠΑρΡργοδοθῃδὍοϊθηθϑϑ : (Π6 ρῥίαςοα οὗ Ηἰβ ργθβεποα 15 

γηρεα οΠ᾽ ἔγοπι {π6 βεουΐαῦ Ἡδῦτγαινα ΌὉγ ἴῃς βδογϑά οογάοῃ οὗ 

Ὀτοσῖς δπά 1,ονιῖε5 : πθη δρργοδοὺ Ηΐηι δἱ ἐπεὶγ ρογὶ! (149. δ0 

4109. χγ38ι. 124) 6(ς.}, δηὰ ΟΠΪΥ ΕΥ̓͂ πιεδηβ οὗ βρεοΐδὶ οἷδββθβ οὗ 

1ητοΥπιθαϊαγθ5 δηά ἴῃ ἃ 5ρΘοΙΔ ἢν ἀεβηεά πιᾶηποσ. Τη6 βροη- 

ἰδηεῖν οὗ τε]! ρίουβ [16 νΙΟἢ 50. ΞἰγοηΡῚΥ οο]οιγαά {π6ὶ ΘΑγίϊοῦ 

{ἰπ|6 19 ἰοβῖ ; δηοΐποσ 1Ππ|ϑίγδίοη τὑνπιοἢ (6 Ὀοοϊκ αὔογας οὗ 

1Π15 15 ἴπ6 ργϑοῖβε γεριυϊδίίοη οὗ αὐδητ|65 νοἢ πιθη ηγιιϑῖ 

Ὀτίηρ ἤδη ἴπον πιᾶκα δὴ οἴεγιηρ ἴο Ὑδηνεῆ (ο. 28. 1ς 11 

(Ρ.- 407)). Απίϊᾳφυαα ποίϊοῃβ οὗὨἩ ἢο]ΐηθ655 (ρ. 209-211) αῦα υὑη- 

σοηϑβοϊουβῖν γεϊαϊηθά, ργορδῦϊν Ὀδοδιιβα ΤΠΕῪ ἰοπάεὰ ἴο ργθβογνε 

αηά ἰπούθαβα ἴΠ6 ἀνε οὗ Ὑδἤῃινεῖ, δηά ἴῃ βοπια ραϑϑαρῈ5 δι οῦ 

ποίοη5 ἃ ἀδνοϊοροά ψΊ πλοῦ οἰαδοτγαίοη οὗ ἀεῖδι! (451:). 
[ποϊἀδηΐα!ν ἘΠ αὐυεϑίίοη οὗ Υ̓δῆννε δ᾽ 5 τεϊδίϊοη ἴο βἱῃ ἘΠΊ γρῈ 5 

" Ὀίγθο ιν Ρ' σοησογωϑ Ὠἰπιβϑεῖξ {{π|6Ὲ τυ δυο αυοδιίοηϑ; Ὠηνετγ, 

2.0.7. 120. 



1 ΙἹΝΤΕΟΌΠΟΤΙΟΝ 

ἃ5 ἰἴ ρτγοβθηϊδά 1561 το πε [6ὺν5 ἔτοπι ἴπ6 {{π|6 οὗὨ ΕΖεκιεῖ 

οηννατάς (1622). 
Αποϊοηΐ συδίοπι5, νη οἢ τοϊδϊηθά ἴοο στοαὶ ἃ ποῖά οἡ ἴδε 

τὴα55 οὗ ἴΠπ6 ρβορία ἴο Ὀ6 δητγεῖν βσυρργαϑϑαά, τἸνεῦα ρυδαάπδην 

τοῦ! δά δπά κυρρ!οα Ὁγ τἴμ6 ρηδϑίβ ΜΠ πὸνν ἀπά τπογεὰ 5Ξυϊ- 

ΑὉΪ6 ἰηϊογρτγοϊδιίοηβ, δηα ἴῃ {Ππ|5 ΨΔΥ δοαιϊγεα δὴ Ἔνθ ῥζτο- 
Ιοηρεά [6856 οὗ 1Ππι (566 ᾿. 471.) 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΝΥ. 

.--Ἕὄ -ς.- . 

Ι, 1.--Χ. το (Ρ)ὴ. 7.6 ρηήεγησος οΓ δίηαξ. 

ΤῊΣ ἔγϑι βϑοίίοη οὗ ἴπ6 Ὀοοῖἷς σονοῖβ ἴπΠ6 ἰαςῖ πἰηοΐθοη ἀδνς 

βρθηΐ ΌΥ {π6 [ϑγδϑὶϊεβ ἰη {Π6 ψ!]!ἄεγπθθ5 οὗ ϑῖηδὶ (11 10}. 

Εχδοῖϊν ἃ τπποηῖῃ Ὀείογα ἴπ6 ἀδίε ρίνεπ ἰη τ, (Π6 τδθεγπδοῖςο 

πὰ Ὀδεδη σοπιτρίεἰεα ἀπά ςεῖ υρ (ἔχ. 40}: 1, Τῇ ᾿ηϊογνθηϊηρ' 

τιοητῇ πδὰ Ὀδοη οσουριοα ΜΠ [Π6 σοηδοογδίίοη οὗ [ἢ6 ργθϑῖβ 

---ΟἋὈῸΟ͵π.αγοη δηά ἢϊ5 βοηϑβ---ἰο πε βεύνιοα οὗ ἴπα δἰΐαγ ([νμὰν. 8), δηά 

ἢ (Π6 γονοίδτίοη οὐ σοπιχηλιηϊοδίίοη οὗ νδτγίοιβ ἰαννϑ, πιοϑί 

οὗ νὨ]οῖ, πιο οὐ 1655 αἰγθοῖγ, σοποογηθα {Π6 ῥγθϑῖβ ([νὲν. 

2αο5ρι): ἴο ἴΠ6 584πι6 ἱπίεγναὶ ἴἔνο γεϊγοβρθοῖϊνα ραϑϑαρθβ ἴῃ 

[6 ργεβθεηΐ βεοίΐοη (Νὰ. 7. οἱ 15) γεΐεσ ἴπΠ6 οβδγηρϑ οὗ 1ῃ6 
Ὀγηο65 ἴο ἴῃ6 ἀὈογηδοῖα δηᾶ ἴπ6 σοπχηγχιηίοαδίοη οὗ {Π6 ἶανν οὗ 

ἴπΠ6 συρρίοπιοηΐαγυ Ρδϑβοόνοσγ. 

Το τΔθογηδοῖὶα οποα ογοοϊθα τνὰ5 ἴο ἔογηι (ἢ6 σοηΐγα οὗ [6 

οδηρ, δηά (ἢ ρῥγιϑίῃοοα οὔποθ 1πϑι τε ἀδπιαηάρδα βογνδηΐς ; 

ἤδποα ἴΠ6 δγοοϊίΐοη οὗ ἴπ6 ἰδογηδοῖα (Εχ. 25--21. 235-40) δηὰ 1ῃ6 

ογρηϊϑδίίοη οὗ πε ρθϑιῃοοα ([,6ν.} 15 πον οἱ] οννεὰ Ὁγ {δε 

ΘϑἰδὈ]15Ππιοηΐξ οὗ ἃ ἤχϑαά οδηὶρ ογάδθγ δπά ἴῆθ ἀδδβηϊτίοη οὗ 

ἴΠ6 διποίίοηϑ οὗ ἴΠ6 ργοϑίβ᾽ βογνδηίβ, [πΠ6 [μον] ἴ65, ἢ ᾿ν ΠΟΠῚ, 

ἴῃ δρι[6 οὗ 15 ΕΠ16, ἴηΠ6 Βοοϊκ οὗ [,ενττοι15 15, Ἔχοθρῖ πῃ 2552: 

(Ρ5), ΠΟΙ υποοποογηεά. ὙΠ τΠ656 ἴνο βιυδ)]θοῖς---ἰῃ 6 

ἔαποίίοηβ οὗ ἴπ6 [,ονι65 δηά ἴδ δγγδηρεπιθηΐ οὗ [ἢ6 οδπηγρ--- 

1--4. 856-28 }ς σοησογησά. Βιαῖ κ ΓΚ, 81-4 σοηβιϑίβ οὗ νδγίοιιβ ἰανν8 

τ διοῦ, ἀρᾶγὶ ἔγοπιΊ οἷτθ, αν πὸ σοπηθδοΐϊίΐοη ψνηδίβοσνοσγ νυν τἢ 

εἰἴπασ οὗ ἴα βυδ]εοῖβ 158 πιδηϊοποά ; ΨΠ16 7 δπὰ οἱ"16 τὸ 

γοίεγγρα ἴο ἃ ἀδίβ δπίδογίιου ἴο {πΐ οὗ τ. Ὑθδθη οἱδ--τοῖθ, ἀ6- 
βου δἰ ηρ' [6 συ: ΟΠΊΔΙΥ πιοναπιοηΐ οὗ {Π6 οἷομα δηὰ ἴππ ἰγυπιροίϑ 

Σ 



2 ΝΌΜΒΕΚΘ 

ἴο Ὀ6 υδεά ἴῃ σοπηδοίζοοη νυνἱἱῖἢ ἴῆ6 πηᾶτοῖ, ἔογπιϑ ἃ δι ταῦ ]6 

ἰγηϑιτίοη ἴο [86 ποχί βαϑοϊΐοη οὗ ἴῃ Ὀοοϊς, ἢ ϊοἢ ορεηβ ἢ 

{πΠ6 ἀεραγίαγα ἔγοπι ϑ:παὶ (10 11:). 
Εοτγ ἴῃ πίβίοτυ οὗ ἴῃῆ6 Μοβαῖο ἂρ ἴθ ψῇῃοΐα βεοίίοη 15 

νυ ε͵655 : 566 [ηἰγτοαποίοη. 

[τ 15 ἀρτεθὰ Ὁ τῃδὲ ἴῆ6 ψῃοΐα βεοίοη 15 ἀδγινοά ἔγοηι Ρ. 

Ιδηρσυδρε, βἰγίο, βυῦ)]εσξ, πα σοηποοίίοης ἢ οἴπογ ραγίς οὗ 

(15 ννοτῖς ρίδοα 580 πιυοῆ Ὀεγοπά ἀοιυδί. Βυῖ {μ6 αϊπίγ θα ὕοη 

οὗ {Π6 πιαίογί αὶ δπηιοηρ ἴδ νάτγίου5 βίγαϊα οὗ Κὶ 15 αἰἰεπάδά νἱἢ 

ἀ!συγ. Εογ ἀεί4115, 566 πα δηδί γίοδὶ ηοΐθ5 ργεῆχϑά ἴο Π6 

βανογαὶ βυ βθοίοη5. 

Ι.-ἸΝ. 716 Ορησες. 716 Αγγαηροριθηξ οὐ ἐλὲ (αι. 716 

Ἐπμμοζίορς ο7 Σου. 

ΤἬσδ56 βυδ]εςοῖβ, 85 ᾿πἀϊοαῖϊθά αῦονϑ, ἀγα νΟΓῪ παίυγαν Ἰηἴγο- 

ἀυςεά δἱ 1π6 ροϊηΐϊ ποῖν γεδομεά ἴῃ Ῥ, δηά, 1ἴ πιᾶὺ 6 γεδϑοηδΌϊΥ 

αϑϑαπιοά, τνογα ἀθαὶὶ ἢ ἰη ΡΕ, Βυ {15 πη ΠΠ|κοῖν [Πδὲ {Π656 ἔοιιΓ 

οδαρίοτγς 'ἱπ {Πποῖγ ργεβοηΐ ἔογηιὶ αὰ ἴπ6 ννογῖς οὗ ἃ βηρία παπά. 

ΤΊΘΥ οοηΐδίη πισῆ γαροι οη ; ἢ6 οτάδγ ἴῃ βοπηα ρ΄δοθϑβ 18 5115- 

Ρἱ οἷοι ; δηὰ ἴπογα ἀγα οἴμοι ἱπαϊσαίίοηϑ ἴπδὲ δη οτἱρίηδὶ ἢδγγᾶ- 

{ν6 845 Ὀδ6η τοοδϑῖ, δι ρ] 1864, ἀπά πιοάϊπεα Όγ ἰαἴογ τυγίογβ. 

(1) Φεῤεέίἑίοπδ. τϑϑ τᾶν οοηίδίη ἔτνο βἰδίεπιθηΐβ οὗ (Πς ἰοἰδ] (ουβουγεὰ 
ἰη ΕΝ.). Τῇαε δηΐῖγα βυρϑίδηπος οὗὨ 117-65 (γεουγγίηρ, ἔογγμυϊα απ ἡυπιῦεγϑ 
οὗ {86 ἐγ 065) 18 γταροδαίθα ἴπ )ὺ δ᾽ 8.11. 18. 16,19, 31. 33. 26. 38. 80 φῃᾷ (ῃδῖ οὗὨ 151 
ἴῃ 2. δθ. Τῦ, 1οῦ, 120. 1έὉν 180. 300. 350. 350. 270. 5900 5 (ρ, Αἷςο 14, Ὁ αι 253., ΤΣ 

δυρϑογιρίίοη ἴῃ 25, ἀϊδγεραγάβ [Πς πηαίίοεσ σοπηπιοη ἴο ο. 1 δηα 2. Ο. 47. ἴ5 
ἰη ραγὶ εν δπεεὶραϊεὰ ὉΥ 145. ὅ8; ιγίμογ, 45}. 35.. δ. 195. γερεαῖεα ἴῃ 4515: 
(φτοδεῖν δπιρ! ῆςεα) 35:25. δι. Ὁ ἀκ δ. 41:83 ςοηΐϊδίη5 ποίῃϊηρ, πεὲνν ἴῃ 5υρβίδηςσε 
Ὀεγοηά ἴπ6 σοπὴπιαπά ἴο πυπιῦογ (ἢς 1,ον!ε58 Ὀοεΐννεδη {πιγίν δηά ΒΥ 
γοαγθ οὗ αρε, δηά {ἢς ἰηβίγιςίοη παῖ ἴῃς ῥγίεϑίβϑ ἄγ ἴο σονεσ ὕρ ἴῃς 
ΟὈ]Θςοΐ5 ᾿ηἰγυβίοα ἴο τς σαγα οὗ (6 Κομαίῃιῖε8 Ὀείογε ἰῃς ἰαϊτίοσ ἰους ἢ [ΠΏ 6 πηι. 
ΤἼα πιογα ργεβεῆςα οὗ γερεϊοη5 πιρμὲ 6 ἐχρίαἰπεά 85 ἀπε ἰο Ρ᾽΄5 αἰ διι56- 
πο95, Βιϊ (2) ἴῃ ογαδ᾽ ἴθ  ὨΙσἢ ἴπ6 πηδίεγί αὶ] 15 ἀγγαηρ α 15 νεγν ουγίου. 
Τιυ5 [Π6 σοπιπιαηά ηοΐ ἴο πυπιῦοῦ πε [ενὶῖ65 (139) ἀπιοηρ {δ6 οἰμπογ {γθ65 
οοπιοβ οὐαϊν α,ήόν ἴπ πε οἴποῦ ἰγὶρεϑ ἤανε ὕδδοη ἡππιδετγεά, απὰ ἀείδ115 οὗ (ἢ ς 
σοηϑυ5 ἢᾶνα Ῥεθη ρίνεπ. ἴῃ Ὁ. 3 ΨῈ ανὲ (ἀρράᾶγϑηῖ]ν) ἃ βογί65 οὗ βἰδῖο- 
πιοηίβ (ν.31.. 27. 83..} Ἰηξτογγυρίεα ὈΥΓ ἃ 56γίεβ οὗ σοπιπγδηάϑ (ν. 233-26. 239-82. 36.838). 
ἴον ν.ὅϑ0 σβῃὴ ΟἿ Ὀ6 ἴδῃ 848 ἃ ἼἿοπηπιδηά, δπα πδίυγα!ν ἀείεγηχίηθϑ 86 

Ἰπιρογίεςϊ8 ἴῃ ἰῃς ρτγεςσεάϊηρ νογϑε8. Τῆς αἰ που ἴῃ [Π15 σαδὲ οου]ά Ὀς 
ΤναγοοπΊα, οὗ οουγβα, ὈΥ οὐ τηρ ν.δ8, Βυΐ ἱηνεγβεῖν [Π6 ϑάπιθ ἰὨϊηρ 
ΠαρΡδηβ ἴῃ Ὁ. 2, 6.}. ν.35 φοπηπιαηά, ν. 80. 4 ςἰαϊεπιεηΐ, ἀπα 50 ἱπτουρσῃουῖ 

Ὁ ΝΟΙά., Κδνυϑ., Ὠϊ., νε., Καδ., ὕοζγη., Ὠσ., ϑδίυ. 



ΤΣ 3 

ἴῃς οδαρίογς. (4) Ὠεδηϊία ἱπάϊοαδίίοηβ οὗὁἩ Ῥλδγα ἰο ὃς ἰουπά ἴῃ 45 “δ δ᾽. 57 
41}. 16. 356.83. δ66 ]Ἰηϊγοσποίίοη, 8 11. ἴῃ ο. 4 ΟΗ. ἄγαν αἰϊεπίίοη ἴο ἃ 
ὨυπΊΌοΓ οὗ ““5:18}1 ἀϊνεγρδησοϑ ἔγοπι {πῸ Ῥἢγα ΘΟ ΟΡ οὗ οἷος ρδτίβ οὗ 
Ῥ’ : 866 8150 Ὀεῖονν, (ἰῃς ποῖεβ οὐ 457 12. 1δ.}9 

ΟΥ̓ (πε ϑυϊδεβίδιιος 85 δραγὶ ἔγοπι ἴῃς ἔογπὶ οὗ (15 βϑοϊίοη, ἴἃ 5 Παγαϊν 
ΠΕΟΕΘΒΑΓΥ ἴο0 ἀ55] 5 τους ἴο δ"; οπς οὗ ἴπε ἴννο 1,ονὶτῖς 8] σοηβυβ65 ΠΠΊΔΥ 
Ὅς Πῖ5 ; 6 πΠΊΔΥ ἴἰᾶνα βυρρ!!εα 4559 τὸ Π]1] υρ {πὸ ἰδεῖς οὗ βἰδιβίῖςβ 45 ἰοὸ 
ααμέ 1,ενιϊο5 ; οὐ, 1 (ῃς νίεον ἐμαὶ πὸ 1 ονι65 ᾿νεγα βυῦϑί(υϊεα5 ἰοῦ ἴα 

Πιβίθογη Ὅ6 γρηιν ἀεγνεα ἔγοαι ΗἩ (41118 η,), 6 ΠΙΔΥ ϑύρροβε {παῖ 
ῬΞ5 βυρρ]εά ἰπδ σεηϑ505 ἴῃ Ο. 4 ἴπ {Ππ|8ἰγαίοη οὗ πα νίενν οὗ Η ἱποοτγρογαίεα 
ΌΥ ἈΡ. Βαυῖ δἰίεπιρί8 δἱ ἃ ἀεἰδι]δα απ γι υΐοη οὗ [ῃε οπαρίετγϑ διοηρ ἵννο 
ογ ποῦ ἤδηάβ γα ον [πε πιοβῖ ραγί ἱποοῃοϊυβῖνα. 
νὰ ὅγὰ στρ ἴῃ σοηοϊυσϊΐηρ παῖ ΡΒ γεςαϑὶ Γκ'5 πιδίίεγ, ἢ ΠΊΔΥ ἢαᾶνε 

Ὅσεη ἰεα ἴο (ἢ ρτγεβεηΐ ἀγγδηρεπεηΐ, Ἔϑρθοΐδ!ν οὗ 1}.-,χ9. Όγ (ἢς ἀεδίτα ἴο 
δεὶ ἴῃ ἔπε δρίγὶϊ οὗ 19 )ϑδ, βηΐ, 80 ἴδ 845 ροβϑβιῦθῖς, ἴο Κεερ ἴῃς δοοουηίβ οὗ 
ἴῃς [,οντ65 δηά {Π6 βεουΐϊαν ἰγ 65 βεραγαῖθ. Τῆι, αἱ ργεβεηῖ, ο. 1 ἢ ἀ6δ]5 
ΠῚ 16 δεουΐϊας {ἰγρ65, 4,13 ὙΠῸ (ῃς 1 ονὶῖε5. Βυΐϊ (Π6 ποτα δίυγαὶ 
δτγαηροηγεηΐ ἴῃ ἀεα]ηρ τ ἴΠ6 σαπὶρ ογάεν τνουἱὰ αν Ὀσεπ ἴο Ὀτίηρ 
τορεῖμπογ ἴα βἰαϊεπιεηῖβ 845 ἴο πε ροϑι[Ἰοη5 οὗ {πε βενεσγαὶ ἰγἱῦ65, [ονἱτε 5 
δηά βδουΐαν, ἴπ 6 [οντῖοδὶ ροκίτοπ5 Ὀεϊηρ ἀεδηςά ἢτοί. Τῆς ογάοσ οὗ ἰγϑαῖ- 
τηθηΐ ἴῃ ῬΕ πδᾶὺ γαΐϊμεῦ ἢδνε Ὀδε ϑοπιοί Πρ 45 ἔο] οὐνβ :-- 1. ΤΠ βεραγα- 
(ἴοη δηά ἔυποϊίοηϑ οὗ [,ονὶ: (158 ἴῃ ἱπηπηεαάϊαϊε ϑοασεποα ἴο ἴδε βεραγαϊίοη 
δηά {πποίιοηϑ οὗ ἴδ ργεβίμοοά (ἔχ. [,κ6ν.). 2. Τπε σδῆϑαϑ 4. 6 ἀρροϊηί- 
τιϑηΐ οὗ ργίηςϑβ ; ὁ. ἴα πυπιῦετῦβ οὗ ἴΠ6 βεουΐαγ ἔγίδε5 ; ς. ἴπΠ6 πυτηθογ5 οἱ 
(ῆ6 1,ονιῖ65. 4. ΤΠ οδπὶρ ογάεγς: ὦ. βεποεγαὶ βίαίεηεηῖ--(ῃ6 σοηίγδὶ 
ροβιίίοη οὗ (πε ΔΌεγηδοϊα ; ὃ. ἴῃς ροϑβιίου5 οἵ ἴῃς 1,ενὶ[ς5---ἰπηπηεα ἴον 
τουηᾷ (δε ἰἀΌογηδοὶα ; ς. π6 ροβι(ἱοη5 οὗ ἴῃς {γδ65---οὐἱδιάς (Πς 1 ,ονὶζο65. 

Απιιοϊὶρδίοσυ γοέθγεποθβ ἴο (ἢ6 σθηβιι5 δῖα ἰουπά ἰη Εχ. 3013 

48 (Ρ᾽. 
Ι. 1-90. ΤῊὴ0 δρροϊπ χηθηῦ οὗ {ὔπγο]γο οἱηΐηθηῦ ΙΏΘῺ, 680} 

ΤΟΡΙΟΒΟ Πρ 818 ὑσἱῦθ, 0 8δ8δβϑὶϑὺ Νοβοβ δῃηὰ ΑϑτῸὴ ἰῃ ἰδκὶηρ' 
{8.0 66}888.---1. 7.6 τοϊἠαογη655 οΥ διηαΐὶ (Ὁ ἽΊΟ ν.19. ,,4.11 οἷ: δ 
1οἷ2 χγ66, ,,16. Εχ, το, [μον. γ38{--- 411 τη Ρ) 15, δοσογάϊηρ᾽ ἴο {τὸ 

Ϊαϑί εὐἀϊῖοτγ οὗ ἴπ6 Ῥεηίαίειοσς, [6 5οθπα οὗ Ἔβνογυ!ϊηρ᾽ γεοογαδά 

θεΐννεθη ἔχ. τοῦ δπὰ Νιι. 1τοἱἱ; αἷβο οὗ τοῦθ 53 (ορ. 35).-- γγ, δε 

ἑοπέ οὗ φισοζίῃ) ἴπ6 ἴεπὲ οὗ πιεείϊηρ (ἽΝ 0) 15 {πε ἴδγπὶ πιοβί 

ἔγεαι θην (131 {1{Π|65} π564 ἴῃ Ρ ἴο ἀεποῖθ ἴῃ6 βδογβά ἀνν ε!ηρ; 

ἴἴ 15 αἷβδο πξεά τὴ (ΠΕ (1116, Εχ. 437, 1. 4116), δηα πᾶν ννε]] 
αν Ὀδθη οὐγγαηΐ ἴογ δὴ ἱπάεπηϊεῖν ἰοηρ' ρεγιοα Ὀεδίογε 115 

ραγ]ϊοσῖ οσσιυγγοηοα ἰη Ηρδῦτγονν [ἰογαΐυγο. [1 ἢδ5 Ῥδϑη οοη- 

Ἰδεοϊυγεά Ὀν Ζιπιπίογη ἢ Παΐ 115 ΟΥΙΡΊΠΔΙ πΊοδηηρ νὰ5 ἴῃ ἰδηΐ 

" Δδειγῶρε σεν Αἰδριτιζηιῖδς α΄. δα. ΑΙοἰΐρ. 88 τ. 2; 580 Ηαιυρὶ ἴῃ 78 214. 
ΧΙΧ. ΡΡ. 58, 7γ0 (Αϑβϑυγ. σαδηιτ τε γοῤεν ἐἕνι; δα τἴ νν85 οτὲε οὗ (δε υποίου5 
οὗ ἴπὸ Βαδυ]οπίδῃ αἰνίπεγβ ἴο αϑοεγίδιη (ἢ15). 
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ἀνῆογα {Π6 ρύοροῦ {{π|6 ἔογ δὴ υπάογίαϊκίηρ τᾶς Δεϊογηπεά. 

Βυὲξ {[Π6 φεηβα αἰἰδοῃβά ἴο {6 ρῆγαβε Ὀγ {π6 ὈΙ0]1σΑ] τυυγΐογϑ 

15 ΟἸδαγῖίγν αἀἰβεγοηῖ; δοοογαϊηρ ἴο Ρ, [ἴ 15. ἴῆ6 ρίδοθα ψῃθγα 

Υδῆννεἢ »ηοοίς Μοβϑβ ἴο οοπιπιυπίοδία ἴο Πἰπὶ Ηἰ5 ν}]] (γ59, Εχ. 
2572); δπὰ ἰΐ πιδαηΐ πιιιοἢ ἴπ6 βαπι6 ἴο Εὶ (Εχ. 4331-). “Τειΐ 

οὗ πιϑοίηρ οὐ ““τεπὶ οὗ τανοϊαδιοη ᾿᾿ 15 ἰμεγείογα 8 ϑυϊδοϊα 

ΕΠρΊ ἢ δαυϊναίοηξ.---σῃσγα ν βρεδκίηρ, δἰζονυ 85 νν8]} 85 

Ὀείογε με δγεοϊίοη οὗ ἴδε ἴθπὲξ οὗ πιδοίηρ', ἃ ἀϊνηα σοπηηϊδηά 

ἰ5 ἰηϊγοάιιοοα ὉΥ ἃ 5ἰπιρίβ ἔογπγιϊα, δυο 85 “"Απὰ Υδηνθῃ 

5ροΐκα υηΐο Μοϑβθ5, βαγίηρ ""΄-- ; βοπιεῖ πη65 ἃ οἴδυβε ἀεἤηϊηρ [ἢ6 

Θϑορταρἤιοδίὶ οἰταδίίοη 15 δαάϊδα, 5 πεγα δπᾶ ἔχ. 1.2], [νὲν. 

25ἷ (2646 ,2γ8), Νὰ. 4156 οἱ 251 (31); Ὀυΐ 1 15 δ'᾿ορεῖμοῦ Ἔχοθρ- 
(ἰἸομδὶ 8ἷ5ο ἴο δα, 85 ἤεῦθ, “1 ἴΠ6 τοηΐ οὗ πιεείηρ,᾽᾿ ΤἸΠουΡἢ 

{Π6 ἔδοϊ, πῃ π6 Ἰρρϊ οἵ Εχ. 25:53, πιυβὲ Ὀ6 ἰΔοῖ Υ πἀπάἀοτγϑίοοά. 
ΤΙ ποαῦαβί ρδγδὶ!οΐ ἴο ἴῃ6 ργοϑοηῖΐῖ οδϑα ἰ5 [ν. τἰ; Ὀπῖ παῖ 

ρᾶϑϑαᾶρα δπιοά!ε5 4 ἀἰβεγεηξ σοποερίίοη. Ασοοτγάϊηρ ἴο ἴπ6 

Ῥγθβϑθηΐ ραβϑᾶρα, ἔχ. 2523 δηά Νυ. γ89, Μοβεβ ννὰβ ζημδζῶδ [ἢ 6 

τοηΐ ἤδη Πα τγϑοαεϊνεά τανοίδιςοης; δοοογάϊηρ ἴο [μδν. τἶ, Εχ. 

2942 (ορ. Εχ. 4οϑ:, ἘΖεῖς. 4455), οτείδίθ. ΤΠδ ἰατίεγ ρα 55 ΡῈ 5 

ΤΊΔΥ Ὧδ ταΐεγγεά ἴἰο Ρᾶ, Υἵδῖ δποίμογ σοησδρίοη οσσιιγα ἴῃ Ε : 

868 12ὅ η.---ῶ, Ζαζο γ6] ἐ.6. Μοβεβ απάὰ Αδγοη: σρ. νι δηὰ 
186 ρίυγαί ργοποιηβ ἴῃ ν. Ὁ. (α" δηά κ᾽ γοδά--- “" Ταῖκα ποὺ"; 

ορ. ἴμ6 δάάγεββ ἰῃ ν.Ϊ (1ὁ Μοϑβεβ οἠἹυ) δπὰ {πὸ ϑἰπρ.. ἴῃ ν.ἕὕᾺ, 

Εχ. 3401}, ὝΠΟ ἱπιγοάυοίίοη οὗ Αδγοπ᾿β πδηῖα δπὰ ἴπε ρἱιτγαὶ 
ΡῬΓΟΠΟΙΠ5 ΠΊΑΥ δα ἴΠ6 ψοτκ οὗ δὴ εὐαϊΐογ: ορ. ποῖΐθβϑ οὐ “45 89 

ο5.---Α(ὐ ἐλθ εοριργεραΐζίονε οΥ ἐλ6 ολτάνγορη οὗ 75γαο1] ἤδτα (ςρ. 
ν. 15), 85 ἴπ 89.230. δχοίυσῖνα οὗ 6 [1,ον]65: βοπογα!γ, οὗ 

οουζβα, ἴπ6 Ρῆγαβθ ἱποίπ δα ἔπεπιὶ, 6.9. 147 259 χ2)39--- 9» 1λεῖνγ 
7 ανιθ5, 6έο.} τ[ῃ6 σεηβαβ 15 ἴο Ὀ6 ἴαίκθη οἷδη ΌΥ οἶδῃ (ΠΡΌ Ὁ9) 

δηά ΠΑ Ὁ ἐΑπΉΪΥ (ὈΠὩιὲ Γ"25), Ὀὰὲ 15 ἴο πᾶνε δ5 1ἰϊ5 υἱεἰπιαῖε 

αἰπὶ [6 πυπΊθεγ οὗ 411] πιαΐα ἱπάϊινιυ]5 ; 5: ΠΏ] γῖγ, {Π6 1πα]:- 

νά] ἰ5 ταδομθά ἐπγοῦρ ἢ ἰΠ6 ἔλπλΪν ἴῃ οαβίϊηρ ἰοΐβ (705. 7165 
(")). Τῇ πυπιθετγίηρ ΌΥ ἔΔπι}} 165 δηὰ Ὁν ““πμοβςίβ" (ν.δ) 15 

σοπρϑίδ6 : ἔογ ἴπ6 δοςίβϑ νεῖ σοηπεί υἱεαὰ δοοογαάϊηρ ἴο 
{γῦ65 (ς. 2).--- 6 ρῥγϑοῖδα βθῆβθα ἢ νὨ]οἢ ἴΠ6 ἴννο ἴθ ΓΠῚ5 
ΠΠΕΦΨῸ δηὰ 3ιὲ 3 (ἴπ 1π6 τανεγβε ογάδσγ, 415.) δγὰὲ επιρί ογεά 

νᾶγίε5. [Ιἢ ϑίγτιοῖ παρ {ΠΥ ἀγα γεϊδίεα ἴο ομα δηοίπογ {πι18 : 

ΑἹΙ Ισγδοῖὶ οοηϑὶϑῖβ οὗ ἃ πιιπιθογ οὗ {γτῖδεβ (Ὁ Φ : ἴῃ Ῥ Π8), ἃ 



Ι, 2- ς 

{δὲ οὗὨ 5ενεγαῖ οἷδης (ΠΠῈ Ὁ), ἃ οἷἶδη οὗ βανϑγαῖ “ ἤοιιβ6β" 
(ΓΔ, οὐ 32ὲΣ Π32, Ρ]. ΠΊΣΣ Π2), ἃ “" βοιιβθ᾽᾿ οὗ ἃ πυπιῦογ οὗ 1πᾶϊ- 

ν!ά1.415---͵οὁ5. 7} (ΤΕ), 1 5. τοῦἱ, 71υἀ. 616, [τ ἰ5 φυϊῖα ὄχοθρ- 

τἰοηΔ4] ἔογ ἴπὸ νιάεδὶ ἴαγπὶ ““{06᾽ 1Ἃῖ΄ο 6 υδεά ἴῃ ἃ πιογα 

γεβίγοϊεα βδοηθα (ορ. 418 π.); οἡ {πΠ6 οἴμεγ παπᾶ, “πε 
(δι μεγ᾽ 5) μουβα᾽" 15 υϑεά δἱ {{π|6ὸ5 οὗ ἴπ6 {πρε5 (6.,». 1711 (2) 
ΟΓ ἴπ6 οἷἶαῃ (6.5. 1 ΟἿ. 245), ἀπὰ 16 ““ οἶδη ̓̓  οὗ ἃ Ῥθορῖὶε οἵγ 

ῃδίίοη (πηι. 31). [Ι͂η ἴπῃ6 Μιβῆπα 2ιὲ ΓΔ ἰβ υϑεὰ βρεοιοδ!ν οὗ 

ἃ 5 θα! ν!5ίοη οὗ ἴπδ ρτγίεβϑίβ. Ὁ ὙΠ ἰογπὶ πδῪ ὃς οὗ (δηδδηϊίε 

ογἱρίη; ἔογ δίζέξ α- δ. οσουτβ ἴῃ τΠ6 Τοῖ- οἰ -Απλᾶγηα τδὈ]εῖς 

(12.1.95), Ἐπουρ ἢ τ πεῖμογ ἴπ τΠ6 βδθηδα οὗ ἔδπν οὐ ἢοΐῖ 566 Πὶ5 

ἀοιρί! (ορ. νΝντΔΟΚΊεγ᾽ 5 ἰγαηβϑ ίοη). ἴπ|655 τ[ῃ6 ἔννο ἴα γΠΊ5 
Πογα δηά ἴῃ ϑ' ΠΊ11ὰτ οᾶ565 ἃΓ6 δπιρί ογοα πιογοῖγ ἔοσγ ἔιΪη655 οὗ 

δχργοϑϑίοη τοι ΔΩΥ Ρῥγεοῖδα αἰδιιποιϊΐἌοη Ῥείη ρ ἱπίθηάθρά, 

1πΠ6 ΠΠΕΦῸ Μ1]1 Ὀ6 τπ6 Ἰαζρεῦ, ἴΠ6 2ιὲ 3 ἴπ6 5 πιά ]}6 γ᾽ πηϊί.--- 

7ΖΑ6 παΊ65] 1.6. ἴῇ6 ἱπαϊντάπαῖ5 ; 50 ἰῃ 2658: δ, χ (Π, 245: 
ορ. ἴπα υβξὲ οὗ ὀνόματα ἴῃ Αοῖΐβ 11δ, αν. 4 1113, Αοοοτάϊηρ 
ἴο ἃ ψιαάεοργεδα πιοάς οὗ ἱπουρῆϊ (οΐ. ΕταζΖεγ, Ο8. ἱ. 403 ἢ), 

[Π6 ΠΔΠῚ6 15 8η ἱπΐερταὶ ρατγί οὗ ἴπΠ6 ρεύβοη, δηά πιρῖ τΠογοίοτο 

Δ5 50 ΔΌΪ ἀδηοία {πὸ ἱπαϊνιυ4] 45, 6.,.,) ἴῃ6 5δουΐ, ΗΙΟΝ 15 
Εἰβοννῆεσα σοΟπΊΠΊΟΠΪΥ τε ἴῃ Ρ ἔογ {ῃϊ5 ριγροβα.-- ϑν ἐλοῖν 

2οἐ 15] οί, οὐ ταῖμεγ δζμδ (γ 5202), ἴθ τῆ. βθῆββ οὗ ροβοη οὐ 

᾿παϊνάπαῖ, 5 σοπῆπεά το Ρ' ἀπά (ἢ. (οἴ. ν.18. 30.352. ,0 Ἐχ, 

1616 ,826. Σ (ἢ. 243:25 7; οἵ. Πυα. 589).-- ὃ, γε «λαῖξ πιρηδοῦ 

ἡλονι ὃν ἐλοῖγ λοείς, ἐλοις σπα 4 ἀγοη} ϑυοἢ 15 [16 ΗδΡ. ογάοσγ; 
5 Ξ βανα (Π6 νεγῦ ἴῃ {πΠ6 5ίηρ. δῃὰ 580 1Π6 οτἱρίπδὶ ἰαχῖ τᾶν 
μαᾶνθ τη, “ἴδοι δηὰ Αδγοη " Ὀεϊηρ δὴ δαϊίογιαἱ δάαϊίοη (ορ. 
ἢγϑί ποίβ οὐ ν.).---4. Τῇ για] γεργεβθηϊδίνα πλϑί ἴῃ 6840Ϊ]} 

οα56 ΡῈ ἰδ οδίεῖ πιδη (1) ἴἢ (6 ἴδπι}}165 ΠΟ ἢδ ταρτε- 

βεηΐβ (ορ. ν." ἢ). 

2. σκὶ πκ Ἰκ0} (ἢ βαπιῈ ρῆγαϑο (Ξ "" δ᾽ ουϊαίς [πα ἰοἱ4] ") 4150 ν. 9 423. 33 
263 4136. 46} (Ἰηοϑῖ οἵ 411 5); σικῖΞ “ τοῖ8],᾿᾿ ΔΡρθαγϑ ίο ὃς ἃ ἰδίβ ὑϑᾶαρὲε : 566 
5Ἷ, [μὲν. 559, Ῥ5. 110}Ὁ9 11017, Ργ, 838 .(2)..---’σο 22 ΠῚ» 53] {π6 γερ ἷαγ ἴθγην ἔοτ ἔπε 
τος θοάγν οὔ (πε 18γαθῖ 65 ἴῃ Ρ ἰ5 ΠΡ ΟΥ̓ ΠΊΡΠ 99 (ΒοπΊα 70 οΓ 80 {{π|65) : 
ἰ πανογ οςουγβ ἴῃ [Ε οὐ Ὁ, δηά οἠἱυ, ἱπάδεά, νεγα {Π6 ἱπῆσπεπος οὗ Ρ τᾶν 

6 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἰγαςοοά--Ὀζτ. 2.0.7. 124(Νο. 42). ΟΥ̓(δ6 {Ὁ116ῦ ρῆγαβαϑ υβεά, 
{86 ργεβεηΐ 18 ἔθ πιοβὲ ἐγεαυεηΐ (21 {{π|65)}: οἴπογβ γε "0 "2 ΠῚ» 152 τοῦ 

"ΟΣ οὐ ἴδε ψμοῖς βυδήεςῖ, ΚΝ, Ε. ϑδαλ;, οὶ. δ.».3 276; Νοινδοὶς, 
ἱ, 2οο; Βεηζίηρεγ, 292-204; [νενγ 5 Δ᾽. 8. ν. τἴ5α, ἰἰϊ. )8.8. 
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413, ον, 165 (απά 5. Πετο); “σ᾽ ΠῚ ὑπρ 3 τ45, Εχ. 125; "σ᾽ ΠῚ 03 Εχ. 12. ὦ, 
[,μεν. 41", 105. 22᾽8. 9. χ Κὶ, 8ὅ --. ΟἸ. 5; “' ΠῚ» 169 ,χγν, Εχ. 12}; 

δ ΤΡ 3 7058. 22; "" ΠῚ 27}7 4116. 705. 22}7,---, κὰν κμν] ἴπ6 δηιιβειὶςοδὶ 
ρῆγαβϑε οσουγβ ἰπ 4116 ποΠΌῸΣ ΚΩΧΌ Ὠ ΧὩ; ἴπε ρ]. οὗ ἰῃς ργεϑεηΐ ρῆγαβε 
α 'ἈΩη τ ΟἿ. κ᾽δ..»}, τ δηςα ἰἰ 15 οἶεας ἰῃαῖ νὰν 18 δῇ ἜὌχρίισδίϊνα ρεη. 
(αν. 244; α.-Κ. 1281). Μαγίδωιϊ ἰογπι8 οὗ ἴδ ρῆγαϑε ἃἂγε ΜΏΧ2 μα" 413, 
Ὀϊ. 248; “χϑ΄" 217: ορ. κἃχ 'χῦπ αηὰ “νῦ γιῦππ ἰη τ ΟὮ. 1235 35.- -αὶ πρὸ ὀσουγβ 
162 ἰἰπιε5 ἰῃ Ρ; ὃν, ἴῃ γερυίας νογά ἰὴ 1Ε Ὁ, νεγὺ βοϊάοπι (ςρ. 4} η.), 

δηὰά Ἄνθη ἴπθη, ρογθδρ8, 88 ἃ γϑϑυ οὗὨ δαϊίογιαὶ δοι νυ (ορ. 188 2.) ; τ. 
2.0.7. τ2Δ4 (Νο. 45); ΟΗ. τὐςΡ, εἰ, 

δ-15. Το ἱνεηϊγ-ἔουν ρούβοηβ θα παπιϑάᾶ ἀγα πιοηϊοηδα 

αἶΞο ἴῃ 238: ,128. Ἰρμδ.. Ῥας, ἢ [Π6 ῥργοῦδῦϊα ὄχοθριίοη οὗ 
Νδβϑμοη δηά ᾿Απιπιηδάδο (ορ. πὰ. 429), πανεῦ ἀραίη. ϑεανογαὶ 
οὐ τῆ8 πδπιῈβ ἅγα Ὁπαυ δ ϑ ΟΠ ΔΌΪΥ δηποϊθηῖ, Ὀὰϊ ἴπ6 ἐδ 15 

σογίδι ΠΥ ὑπἢιβίογιοδὶ. 

Μυςἢ δ45 Ὀδοη 5216 ἴῃ ἀείεποο οὗὨἩ ἴῃς δπίϊαυ εν οὗἩ (ἢ159 1151 νυνῃ!ς ἢ 19 ποῖ 
ἰο ἰδς ροΐϊηῖ. [Ι{ἰ τννου]ά ὃς ἰπϑιῆοϊεηϊ ργοοῦ ὄνθη ἰδ ἰξ σου Ῥα βδῇῆονη (6ηὰ 
11 σαγίδιν οδπηοί) ἱΠμδὲ δυεν» ἱπαϊνιάυδ] ἤδηὶς ἴῃ 1 νὰ 5 δηςίθηΐϊ ; ἔοτ ἃ ἰδία 
σομλρ Ϊος πρὶ βεῖθοῖ ΟὨΪΥ δηοϊεηϊ παπιε8 ἰῃ σοιηροδίηρ 8 Βο(ϊἰου5 [151. 
ΤΗΐβ ἰ5 οὈνίουϑ : Ὀαΐ [ἴἰ Π45 Ὀδεδ ἔγεαυθηίν ονετοοϊεα, ῬΤδα δοῖυδὶ ἔδοῖβ 
τγεϊδίϊνα ἴο ἴπ6 ἰ5ῖ ἀτὸ ἴΠ686. (1) ϑενογᾷὶ (7) οὗ πε ἱπαϊνίυδ] Ὠδπ)65 τὰ 
Κποννη ἴο βανὲ Ὀδδῃ ἴῃ δϑυΪν υ86 (1.4. ἰῃ οὐ Ὀεΐογα ἰδ [πες οὗ Ὠανὶά), ος 
Ὀεϊοηρ ἴο ἴγρεβ νη οἢ ἡ ογα ἰγεαιδηΐ 'π δαγὶν, θυ δα Ὀεοοπια οὈϑβοϊεία ΌΥῪ 
ρΡοβί- εχ ς, Ε{π|65: [Π6886 Παπ)68 ἀγα 21) ΌΨ, ὍΠῺῸΡ (ου ἼΦΌ» 866 Ὀεΐον), 
73ν, ἭΡΗΝ, ΨΎΠκ, Ὡκῦκ, μοσῦκ; υγίπεγ, δῦ 8. οὗ ἃ ἰογπιαίΐοη 1655 
[γααυεης  υδεά ἰη ἰδίογ (ἰπ|65.Ό (2) Εἶνε οὗ ἴ1πΠ6 πδπι65 γε οὗ ἴγρεβ 
υπΐκηοννῃ ἴο δὴν ΟΤ. δυίΐπογ ἜἌχοορί Ρὶ δηά (ἴτε ἀγα νυ ποιυΐ ΔῺΥ ννε]]- 
Θϑίδ Ὁ] 15 δα δηπδίορΎ διποὴρ ϑεπλῖο ἤϑηι65. ἼΤμόβα δία τῆς Ὡϑηι68 ΟΟΠ1- 
ρουηάςά νυν τσ (κὴσ, ΣἸΟΉΣ, ΠἼΨΦ Ὁ}) ἀπ ὋΣ (ἼσΥχ, ὭΣ ὗν, δηὰ ὙΣΠΊΒ), 
Τῆς οηἷγ οἱμεῦ πηι οὗ εἰϊπες ἐγρε ἰη ΟἿ. ἰ5. ὑνηΣ ἴῃ “5 (Ρ). Απιοηρ; 
οἴπος ϑεπιῖς ρεορὶε5 ννὲ πὰ ἴῃ ϑαρεϑδη ϑύγὶ δάβδβηδ ἴῃ δὴ ἰηβογίριίοη 
5δ!α ἴο Ὀς οὗ ἴδε διῇ ςεπί. Β.Ο. οὐ βοπιαννῃαὶ δδυϊίος (Ηοπιπιοῖ, 4 νποΐονπ 
276. Τναα. Ὁ. 120), ἀηὰ ἼΧΊ ἰπ ἃ Ζίη]]Σ ἰηϑογιρίίοη οὐὁὨ ἱπ6 8ιἢ οδηΐϊ. Β.6. 
(Ραδηδηιπια [ηϑοτ. 1. 1) : ΡΟΒ5:ΡΪν να ϑῃοιϊα δα ἴε ΟΤ᾽ ρίαςς ἤδπια ἬΣΠ"2. 
Οοπιρουηᾶδ νυν σ᾽ ἢανεα ποὶ γεΐ Ὀεεη ργονεϑά ἴο οὌχίϑὶ δραγί ἔγοτι ἴῃ6 
ΠΆΠΊ65 ἴῃ (159 πβεοἰίΐοη. ἩΗοπηπι 65 δἰἰεηιρί ἰο ἤηά ἃ ρδϑγδ11εὶ ἴω ἴῃ6 Ὡδπια 
οὗ ἃ Βαδγίίοηίβδη Κίηρ (ς. 2Ζοοο Β.0.} γεϑίβϑ οὔ δὴ ὑποογίδιη ἰγϑηβι ογαιίοη, 
δηθὰ οἷποῦ δαζαγάουϑ ρῃιοϊορίοδὶ πγροίπεβεϑ. Τῃδ πιοϑὲ παῖ οδη δῖ 
Ὀτοβοηΐῖ Ὀ6 58 εἰν 5διὰ ἱπῃ ἕδνουγ οὗ {πὸ δηταιν οΥ̓ [Π6586 δ πΊ68 159 ἰπαΐ οη6 
οὔ πε ἰ8 οοιπρουπἀοα τ Ὅν. (4) ὉΠ) αηὰ ϑκῦοΣ ἀγα υπκηοόνα ἰο 
ἴῃ ργε-οχῇς ννυγιρ9 οὗ ΟΥ., Ῥυΐ ἰδς ἔογπιογ 15 ἔγεαυεηΐς ἱπ ἴδὰ ἰαΐοῦ 
ΟΤ., δηὰ Ὀοϊδ δγὸ γεαυδηὶ ἴῃ ἴπε ροβί-Ὀ10]1ς 4] ἰογαίυγο. (4) ΤΒα 
Ῥτοροτίίοη οὗ οοπιρουπά5 υἱῖὰ κι ἴο ἴΠ6 ΨψοΪῈ πυροῦ οὐἩ πᾶπιο8 ἰ9 
ἴαῖσε (9 οὔἽ οὗ 24). Νοιδίηρ [κὸ 1Π15 οδὴ ὃς ἰουηά ἴῃ ΘΑγῖν [1515 οσ 
ἀοσυπηοηίβ ; οοηΐϊγαβὶ ἰπσ56 ργοροτγίϊοῃϑβ, 1 οὔδξ οὗ 28 ἰῃ [ιἃ. 2΄-τό; 2 ουἱϊ 

οἵ 45 ἰῃ 2 5. 9-20; 9 ουἱ οὗ 87 ἴῃ ]Θτειπδἢ ; σοπιραγα, οὐ ἴῃς οἵἴπον δαηΐ, 



Ι. ς- γ 

δουΐ οὗ γ7 ἴῃ ἘΖγ. τοἶδ 3. δηά (ἴῃ ἃ 1151 οὗἩ δῃρ 83) 12 ουὖξ οὗἩ 20 ἴῃ Ἐποςῇ 
6 (ατεοεῖς ἰοχὶ, δα. Ομδγίεβ, Ρ. 64). (5) Τα ργορογίΐοη οὗ οοπιρουηάεα 
ἴο υποοπηρουπάσά πδπι65 (18 ουἱ οὗ 24) 15 4180 νεγὺ ἰαγρε : [015 δραίῃ σδὴ 
ΟΠΪΥ Ὅε ρΡαγϑ!!εἰεά ἰπ Ἰαΐεν τἰπ|ε8. (6) Τε πυπιρες οὗ παπιεβ ἴω νυ ἢ ὃκ 15 
Ροβίῆχεά (5) 15 στεδίες ἤδη ἴποϑβα πῃ νυνὶ ἢ 11 ἰ5 ργεῆχοά (4). Τ5 18 νεγὺ 
σδμαγδοίογιϑεῖο οὗ ροβί- Χῖος πδπιε5, θυ ἰΠ6 τανογβα ἰ5 (Π 6 σᾶ 586 ἢ [Π6 Θατ- 
1ιοϑὲ ΗἩεῦτγονν Ὠδπιθ5. Μοζγεονοτζ, με ἰεηάξεηου ἴο ροβίῆχ γαΐϊμπεγ (ἤδη ργεῆχ 
8 αἰνίης εἰεπιχεπηΐ ἴῃ σοπιρουπα ργορεῦ πδπι65 ἀρρεᾶγβ ἴο 6 ἃ πιδγῖς οὗ (ῃ 6 
ἰαῖεγ ρεγιοάϑβ οὗ οἵδε ϑεηῖς ἰαηρυδρο5 (ΟΡ. ΗἩ οπλπιεὶ, οὐ. οὐδ. ΡΡ. 74, 82 ἴ., 
ὃς ἢ). (7) Τῆε ργεῆχίηρ οἵ τὸ ρῇ, ἴδβηβε ἴο {πὸ ἀϊνίπς οἰθπιεηξ ἴῃ ὌΣΠΊΡ, 52) 
(45 δραϊηβίῖ οὔς ἰηβίδηςς οὗ ἔπε γενεγβε---ῆν"ὉΝ) ἰ5 ποιἱςσεδῦϊθ. Τηΐβ 4150 5 
γΓᾶτα ἴῇ ΘαγΥ, υδι.8] ἴῃ ἰδῖεγ Ὡδπιθ8. Τα ἰαϑὲ ἥνεα οπαγδοίεγβίιοβ οὗ (Π6 
[191 τυ Ιεδἀ ἴο {Π6 σοποϊυδίοι ἰδ ἰἰ ἀοε8 ηοΐ γοϑὶ ἀΐγεςιν δηά οηΖέγεγ οὐ 
8 δηοϊοηΐ ἀοουτηφρηΐ ; ΜΠ 815 σοποϊυβίοη ἠοῖ ον (δ ῃτοῖ ἢονγ Πα ςοςοπε 

σπαγδοίεγίϑιϊςϑ ἴῃ ΔΩ ΦΑΥ ΠΟΠΗ͂ΙςΙ. [{ 15 αυϊα ροΒ51:016 ἰῃδὶ βοπια οὗ πα 
ΠΑΠ165 ἀγα ἄγαν ἔγου ἃ ἰοδῖ δοῦγοθ, 85 ἵννο οὗ ἰῃδπὶ ἀρρεᾶγ ἴο ἢανα Ῥοθῃ 
ἄγαννῃ ἴγοηι ἃ βουγος οὗ ννῃϊςῃ, ἐνθὴ ἢ 1 ἀοεοβ οὶ δοίυ δι εχίδί, ννα χοὶ 
ἢανα οἵμος ἱπάϊγεοϊ δνϊάθηος (πὰ. 43). Απιοηρ ϑυο πᾶπι65 (δα σοπΊ- 
Ρουηάβ Π ἫΣ δηα τσ ῥοσοίδὶν οὐρθῷθς ἴο Ὀα γεοϊκοηεά. Βιυῖ ἴο ἃ νϑῦγ 
σοηϑίαογαῦϊα ἐχίθηϊ ἴμ6 181 πχυϑῖ αν Ὀδοη σοπιριδα δὲ ἃ τγεϊδιίνεϊν [αἰ α 
Ρεγιοα ὃγ ἃ 5ἰυαϊεὰ 5εϊεοϊίοη ἔγοσι δηοϊοπὶ δηᾶ πιοάοῃ Ὡδίηθϑ. Εοτγ 
ξατίῃενς ἀεία:}5 5εὲὲ 27)λΥ. ῬΡ. 191-211, δῃὰ 716. (δλαγαςίογ οὗ ἐλε ροῤον 
Λλίανεός νη ἐδέ Ῥγίοσίν Οοαδ. ἃ γεῤίν ἰο ὅγοβ ορεριδὶ (Ἐα., ϑερῖ. 1807, 
ΡΡ. 173-190). Ηοπηπιε} 5 “4πεϊθριέ ἤεδγετυ 7γασίδοη (650. ο. 111.) οοηίαὶη8 
τυσἢ (μαΐῖ 15 οὗ ᾿πίεγεϑι οὐ 1ῆς ἱπαϊνίιδϊ! πᾶπιεβ8, Ὀμυδ ἔογ γεδβοῦβ Ἰυ5ῖ 
ἱπαάϊοαίεα Ὀγεαῖκβ ἀονῃ 88 8 ἀεΐξηος οὗ ἴῃς δης αἱ οὗἁὨ (18 δηα διε δῦ 
ῃδγγαίϊνοβ. 

ὅ. ΣἸΙΐριεγ)] ““Οοὰ ἰ5 ἃ γοοῖς," οὔ, “"ΜΥ ἀοά .. .,᾽ δηά 50 ἴῃ 

5ἰ ΠΊ118τ οᾶ565: ΡΝ. 84-86, 75 ἢ. 2----δλείδ᾽ ω7] ““ Θῃδάάαϊι ἰ5 ἃ 
Προ; τ[Π6 πιοδηΐϊηρ᾽ ἀπὰ ριποϊιδίοη οὗ ““ ϑηδάααδὶ ᾿ ἀγα δἰι!κο 

οὔΌΞοιυτγα, Ὀιῖ 1 5 ΟὈνί οι 5 γεαβοηδῦΐα ἴο ρυποίμπδία δηὰ ᾿ἰηΐοτ- 

Ρτεῖ ἴδ ἴῃ [Π6 584π|6 ννᾶὺ ἴῃ 811 [Π6 οοπιροιπηάϑ.---θ, «δλοίι»α οἰ) 
Βοίἢ ἴπ6 ριυποϊιδίίζοη δηά ἱπίογργείδιίοη ἀγα τποο-δίη. ΜΤ 

Ῥυποίπδίες πε ἤγοξ οἱθπιθηΐϊ 85 ἃ ραϑϑῖνα ραγῖ., ψνῃοἢ ρῖνεβ ἃ 

ὩΔΠΊ6 οὗ γάγα δηὰ Ϊαΐβ ἔογπιδίίοη (7), 2οο ἔ.), τ βοπια βοἢ 
πιδδηΐηρ᾽ 845 “δ ρεδοα νι αοα ᾽"; Ηοπηπιεῖ (4.717. 200), “τ 
ἔτι ἐπα ἰ5 αοα.᾽" (ἄ (4150 ἴῃ 3429) Ξυρ;  εβῖβ {πε ἔδυ οοπιηιοπογ, θυΐ 

αἶδο ργεάοχαπδηῖν ἰαΐς, ἐογπιδίίοη νὴ ἃ ρὲ. ργεῆχεα το 16 

ἄϊν!ηε εἰς πιθηῖ ; ἴῃ πιεδηϊηρ νουἹά θη Ὀ6 ““ (οά [5 [ΓΙ ΠαΪγ οΥ 

σοποϊ]Παἰεα," Ὀμυΐ ορ. [ῃ6 δρτγενίαἴθα ΘΠ 6ίοηι 4457 (Ρ). ΤΕ 

ΒΕΠΕΔΙΟΡΎ οὗ πα! (81) ἰ5 σαγγιθαὰ Ῥδοὶς ἴο {Π15 5} 6] υπ|16] οὐ 

ΘΠ ΘΙ Δ ΠΊΕ]. .---- -διγίσλα σα 1] "ἃ τοοῖκ [5 5η8α ἀ8].᾽"---, Λαζολον λὸ 
.οη οὗ ᾿ἀνρηζηαάαο) ορ. Ευ. 415... Ναδῆβϑῆοη 15 ργορδθϊν οοη- 

ποοϊεά νἰἢ Διαλακδᾶ (αἶσο ἔοι πα ἃ5 ἃ ὑγορεγ πδπη16), πιεδηϊηρ, 
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“ἐβογροηΐ. ἢ ̓ΑπηπιηδάδΌ - “6 (ἀϊν᾽π6) Κἰ πσπιδη 5 σδηθγοιβ." 
--8. Ννεέλαπ᾽ οἰ] ““οὐ δαῖῃ ρίνεη"; [Π6 πᾶπιῈ δἷβο οὗ πὶπθ 
αἰεσεηῖ ρεγϑοης πιοηςοηδα ἴῃ (ἢ., ΕΖγ., Νβῆ.; δηὰ οπα ἴῃ 

ΝΤ., 71. 1τ6.---ὃ9. Σ᾿ αὐ] ““ οὐ 5 Εδίμεγ᾽" ; ἔοτ οἵπεγ ρεύβοῃβ 
οὗ ἴπ6 βαπια πᾶπια, 566 16}" (7), τ 5. 166.----10, Οὗ 2λὲ ολίγον 
ΟΓ 7»5021}] ὉΥ 5εϊεοϊίπρ ἃ πιδη ἔγοπι Ἔεδοῦ οὗ ἴΠ6 βυδάϊνϑῖοηβ 

οὗ τΠ|5 ἔγῖρα, Ἐρῆγαϊπι ἀπά Μδηῃδϑϑθῆ, {πΠ6 πυπιθεῦ ἱννεῖνα ἰ5 

τηδηϊδιηδα ἴῃ βρίία οὗ (8 ἕδοϊ ἰδὲ [μον] 15. ποῖ ἱποϊπαδά ἰη 

115 σδηβαβ, δηά, ἱπεγεΐογε, ἔαγηβῆθ5 ΠῸ 4 556550(.-- -ίδλαρραὶ 

“«“(οἂ δ45 Πεαγα ἢ; ἔογ οἵποσς Εἰ: δπιδ΄ 8, 586 2 95. 516, ἐγ. 3612, 
2 Γῇ. 178.--ἰ 4 ν»νρεϊληα] “186 Κιπβηιδη 15 ρ]ογίοιιβ᾿"; ἔογ οἴμαῖβ 
οὗ [Π15 ΠΔπΠ16, 566 2 5. 1281, Νιι. 4420. 38. Σ (ἢ. οὐ. Τα τγεδάϊηρ᾽ 
ἴΏ 2 5. 125] 15 ὑποογίδιη (αἶ, ᾿Απλπβυτ); Ὀὰϊ ἴῃ νῖενν οὗὨ τῆε 
ΒἜπογαὶ Πιβίοσυ οὗ σοπιρουπάβ ψῖτῆ Δπιπὶ (17. ΡΡ. 47 Ε΄... 

215) ἴῃ πΑπΊ6Ὲ ἰπ ΔΠΥ οδ56 15. ργορδῦϊν δποίθηϊ.---σαηιαί᾽ ὁ] 

“(σά ἰ5 ἃ (π1Υ) γανναγά "᾿; {Π6 παπὶα δἷβο οὗ δὴν Ἐδρὶβ οὗ 

[8 ἢγϑί δηὰ [Ὁ] οννηρ᾽ σσηζυγία 5. Α.Ὁ. ; 566, 6.9.» Αοίδ 555, έγζ 

᾿Αδλοέᾷ κι χγβ-- ρήαλξιν) “τῆς. τοοῖς ἢδ5 γεάβεπιθα " ; ρῥγοῦ- 
ΔΟΌΪΥ ἃ πδηιῈ οὗ οοπηραγαίναεϊυ ἰδΐα οτρίη, ἴο νῃιο ἢ ἴῃς ἔογπια- 

[οἢ ἃπὰ {Π6 τι56 οὗ ἴπΠ6 τγοοῖ ΠῚΒ ἴῃ πδηϊδβ ροϊηῖ (1. τοῦ, 

199).---11., Αὀέάαμ) ““τπ6 (ἀϊν!π6) λίπε ἢδ5 Ἰυάρεα."---12. 
“λέ 6567] “" 186 (ἀϊνη6) Ὀγοίμοῦ 15 ἃ μεῖρ᾿"; δἀποίπεγ Αβίίδζαγ 15 
τιθπιοηθά ἴῃ τ (ἢ. 128; ορ. ἴδ ράδγα]εὶ δηα δαῦῖν ὩΔΠΊ6 

ΕἸ 6Ζετ.-- ριρζ λασάκη 16 (15 6 ἃ σψεπιΐπα δαγῖν Ὡδπὶα ἰΐ 
Ὑν1}} πτεδη “ἃ Κιῃϑπίδη 15 ϑηδαάδὶ""; δυΐῖ 1 1 Ὅ6 ἃ ἰαῖθ δηὰ 

γι ἤοα] ογαδίίοῃ, ἐξ τνὰβ ργορδΌϊΪυ Ἰηϊοπάεα ἴο πιεδ ““ρεορίθ 
οὔ πε ΑἸπιὶρμιγ.᾽.-18. Ῥηρ' ζ ε ἴῃ ἔἢτγϑε εἰδπιεηΐ οὗ ἴΠ6 ννογὰ ἰ5 
τἀπσογίδιη ; ῬΟΚϑΙΡΪΥ [ἢ6 πδηπια πθδηβ ἴπ6 ““Ἰοΐ οὐ δία οὗ (έ.6. 

δῖνοη Ὀγ) αοα ᾽" (ορ. ")8 ἴῃ Εσοϊ. ο1}), οὐ ““{Π6 πιαγὶς (οσ ἴδγρεῖ) 

οὗ αοά᾽ (ορ. Κ)5 1ὴ 70Ὁ γ39).---14, ΕΙζαδα2Ὺὴ] “Οοα μᾶ5 δα δα"; 
Δηοΐῃογ ραγβοη οὗ {ΠπΠ6 βαπια πδπια ἴῃ 45 (Ρ).--- πο) ἴογαι δηά 

τιδδηϊησ οὗ [Π6 ἢγϑι οἱαπιθηΐ 15 υποσγίδίη. 

7. ὕετο]) [Π ς ΡΒ] οἱ ορ οΔΠγ γουηροῦ δπάϊηρ ᾿᾿- ὁσουζβ παγὸ δηά ἰὴ ν." (ΜΤ.), 
{πὸ οἱάεν ἔογπι )-τ- ἴῃ ν. 12. 16. (ῃ6]δίζεγ 15 οοπηπηοη ἴῃ Ατγδαρῖὶς, δηά 4150 ὀσσυγϑ 
ἰῃ βανεγαᾷὶ ΗἩεῦτγενν πδπιεϑ ; ορ. Βαγίῃ, Δ). 8 1τ93-195.---18. δ 1}»}] ἃ 3 Βεγα 
δηὰ εἰβεννπογα ΠΡ; 50 βοπὶς Μ5. οἵ 3}) ἰπ 21"; ὑκὶνη ἰ5 ρίνεη δ δὴ Εάοπι- 
ἰίς δηὰ Μιαάϊδηϊς παπιὰ (ἢ. ,46᾽, Εχ. 28); ἴῃ ἰαίες Ηςῦ. ορ. Τοῦ. 3}, 

Ἑποοῆ 206,4. Ἐευεῖ, ρεγῆδρ5 -- “ Οοά 15 ἃ ἔγτϊεηα," τπουρἢ (8 Ὑ- 35 ξ ἄοεβ 
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ποῖ ἔδνουγ 18. ὙΝΊΒ Ὀκιν ορ. πρτῦκ δηά ἰςὼ τε ἴο οδ]!.--- νυ πα] κἢν 
Ὀγοῖδεν 15 εν!" -- ΒΌΒ. : οὈνίου, Ὀυϊ πιοβῖ ᾿ἱπλυργοῦδὍ 6 ς βοηηα ἀοιδοὶ ἴῃ »Ὁ 
ἴῃς Ἐργρίίδη ἀεῖν δ, 85 οσγυϑ ἰὴ Ὕποπ, Ἴ2))Π, ἫΠ: ορ. ΞΔ. ἱ. 101, 332. 
1966, 2134: οἰποῖβ 5.1-- “ {τ Θά "᾿ς σρ. δι» ἀηὰ ργεοοάϊηρς ἢ. 

16. 7Ζλεδο αγὸ ἐλδ οἰδοΐ ο77 ἐλ σοπργεραΐζίοη, ῥγίγισος 07 ἐλοῖν 
σηοεείγαί ἐγίδοες, λοασς 97) ἐδε ἐδλομδαπας οὗ 715γαοι) ἴῃ ἔννεῖνο 
ἀ556 5505 γα ΠΊΘη οὗ δἰγεδάγυ εἊβίδ βηθά γαηκ. [1 [86 ἴδτηι ἢν, 

τεηἀογεά ““τῃουβπδηάς," 6 ἴαίκεη [{ςογαῖν, [6 ἀϑβθϑϑοῦβ ΓΘ 

Πεδᾶβ οὗ πὸ ἰαγρεϑῖ αἰνιϑίοηβ ἰηΐο ψὨιοῆ τῆ6 ρϑθορὶθ ψνεγα 

ΟτγαϊΠΑΥΪΥ αἰνἀεὦ ἕο ὑπαϊ!οῖαὶ (Εχ. 1851-25 Ἐ) ογ αὐ] αγῪ 

(2 85. 18}) ρυγροβθβ. Βιιῖ {πὸ ἴεγπὶ δσο πθδης ἃ “" ἀϊν!ϑίοη οὗ 

ἃ ἴῦ6 ἢ; 1{1| [45 (δαὶ δεῆςθ ἤσγα, 1 οογγαδροηάς ἴο “" [δί εγς᾿ 

Βοιι56᾽ ἴῃ ν᾿, υ5ῖ 25 1 σογγεβδροπάβ ἴο οἶδῃ {(ΠΠῈ 2) ἰπ τ 5. 
τοἶϑ Σ  ΤΠΙΚΕῸ οἴποῦ 5: ΠΉ}1ἀγ ἰθγπὶβ ἰῃ Ηδῦτον δἀπὰ Αγδρῖς, 1 ἰς 

υϑεα 5οπιαῖϊπη65 οὗ ἰαγρασ, 5οπΊε  π|65 οὗ 5π|8]}16γ αἱν βίοηβ οὗ 

1Π6 {τδ6 : ὁρ. ἢ. οη ν.ἦ ἀρονε ; δῃηὰ ἔογ Αγδῦϊο υβϑαρεβ, ΝΟ] βῖίκα 
ἴῃ ΖΟΩ͂σ. ᾿τ886, ρ. 175 ἢ, --- 17. Ἐχργεφθδεῦ ὃν παρ] Δ) 

ΓΙΌΣ; ΕΖτι. 859, 1 ΟΠ, 1283 τδήϊ, 2 (ἢ. 28:6 χ1}9}͵---18, Ζλεν 

οεοϊαγεοα ἐλοῖγ ῥεαζργε65) {.6. τερ᾿ϑῖεγεα {ΠαπΊβεῖνεβ.0. ὉΤῆα ἔογπι 

οὗ {6 νεγῦ (ϑηπ) ΟσσυΓ5. ΟὨΪΥ ογα. [π|κ6 ὉΠΙΠΠ, 50 ἔγεαιπαπὶ 
ἴω (ἢ., Ναῆ., ΕΖγ., ἃ 15. ἃ ἀδποπιηδῖϊνο.---19, 4. γαλεσολ 

εομπαπάρα 0565] ἴο Ὅ6 οοΞεῖν σοπηδοῖδα ἢ ἴΠ6 ργεοθάϊηρ 
ν. Δηὰ Ξ5εραγαίδα ἔγοπι οἷαυθα Ὁ. Εογ ἴπ6 ἴογπιυΐα, ορ. ἔχ. 

40. δ᾽ 7 οἴο., [μαν. 8 (Ξενεγαὶ {1π|65}, Νὰ. 288 εἴο. (ΓΗ. τεραγὰ 
[Π6 ἔογπιυΐα 85 ομαγδοίογ βίο οὗ Ρ᾽, ἴο ὑνῆοπι ἔΠΟῪ δϑϑίρῃ ν. 11 19. 
δηα ποκα μαπά ἴδον ἴγαοα ἴῃ ἴπ6 Ἔχργθϑϑίοηβ σοπηπιοηϊεα οἡ 

ἴῃ ἴδε ἴνο ργεσδάϊηρ ἡοίε5. Ῥβδἴδγθοῃ γαΐογβ [ἢ6 ρεου]]αγτ 65 

ἴο ρ]οββδίπρ' δπὰ ἰδχίμδὶ δοοίάἀβηϊ.--- πῶ δ πιριδογοα ζλθη1) τἰἢ 8 
δϑηΐξῃοθ 5 Ἰηἰγοάυοίοίγυ ἴο πε ἰο]]οννηρ ἀεἴδ:15 οὗ ἴῃ σδηβι.5. 

18. πτῖρὴ "κ΄ Ὁ] 26" Κ᾽ γᾶ ; Κ΄ τὸ ἤεγεξ ΚΡ ἰπ 265 πῖνὴ ἈΤΏ. ὙΠε ἔογπὶ 
κ΄ 85 (6 πιοσεὲ υὑπυβυ8] 18 ΤΟΓΟ ὈΓΟΌΔΌΪΝ οοτγτγεςῖ; ἴξ 5 ἴΠ6 ΟὨΪΥ ἔογηι 
ἴὼ ἴῃς βἰπηΐαν ρῆγαβα Ἴμο ἸῺΡ 16.---17 7. ΥηΡ . . . ΠΡῚ] Πᾶν. 1146; ἴον 
ἀποίμες ροβϑίδίε ἐχρίαπαίίοη, οἷ, 13 ἤγϑε ἡ.---8.. γ19"5] ἴπε γεϊεπείοη οὔ ἰῃς 
δεςοοπάδγυ " ἰπαϊοαῖεϑ ἴδε ἀσηοπιηδίννα οπαγδοῖογ οὗ ἴπε ἔογηι; οἴ. ΨΠΣ, 
δηά ορ. ϑίδάσ, 8ὶ 414α.---1θ. ὉἼΡ5"] Εοτγ ἴΠ6 οβίγ. ἃ5 δϑϑυπιοα ΟΥ̓ 86 νδῦβὲ 
ἀἰνϑίοη, ορ. Ὠτίνονς, Σ22 γ. (ἃ Ὁ τεδὰ ὙἹρϑ", 

20-47. ΤῊᾺΘ ὨΌΣΙΌΘΙΒ οὗ ὑμ0 ἔγγοὶνθ ὑγ1008.--- Τῆς 5εοίΐοη 
ςοπϑὶβίβ οὗ (1) ἃ γαϑουγγηρ ἰογηγΐα Ὀαβθά οἡ ν.; (2) {πὸ 
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ὨΠΊΡΟΓα οὗἨ ἴΠπ6 βανογβϑὶ ἰτἷροβ. Τἤδ πυπιδοῖβ ἀγὸ γαρθδίαά ἴῃ 

ο. 2. Τῇβδ ἔογῃι, δηᾶά ργεβεηΐ ροϑιτίοα οὗ {Π6 βϑοϊΐοῃ πᾶὺ Ὀ6 

ἄπ ἴο Ρ"; 566 δῦονα, ρΡ. 32, 8ἃπά Ὀεῖονν ου ν.7-δι͵ 

ΤΠ6 ροβίζοη οὗ δά ἴῃ {Π15 [151 (απ ἴῃ ο. 26) 15 δχίγδογάϊπαγυ, 

Δηα δρρεδγβ ἅἄϊτι6 ἴο ἴπ6 ᾿πῆμπδησα οὗ ο. 2, ογε δά ἰ5 σοῃ- 

ηδοϊεά ψ Κδυθθη πᾶ ϑιπιεοη ἴογ βυβηοϊδης γεαβοῦβ (566 
ἰηϊγοάποίοτγ ποῖα ἴο 6. 2). (ἄ, ΌῪ ρῥἱδοίπρ ν.3: δέϊοσ 38. γαϑίογος 
δά ἴο ἃ πιοζα πογπιδὶ ροϑίξίοη. 

Ιη ἴδε ἔτνεῖνα γορειοη8 οὗὨἁ Ἐπ6 ἔογπια ἔβόγα ἀγὸ Ὀυὶ ἴἶγοα νατγίδιίοιϑ. 
(α) 2) 53 Ὀπϑλνὴῦ ν.30. 33 15. χες ἰη Ὁ δηά 5 ἰη {πὸ γεπιδίηΐηρ ἴθ οδϑεϑβ. 
(ἃ γερεδίϑ ἴπῸὶ ρῆγαβϑεβ ὌνεγῪ {ἐπι : 5 γείβι 5 ἰπθ6πὶ ΟὨΪΥ ἰῃ ν᾽. 53.» 3 
ἴῃ 411 οαβϑε58 δηά 9 ἴῃ ν. 9 γενεγβα {πε ογάοσγ οὔ {βε ἔννο ρῃγδαϑοἕ ἴῃ δρτεεσιθηΐ 
νἱ ν.3, (δ) γ»Ρ5 ν. 33 (5. ὉΠ) })}85) 15 8 πιαηϊεϑὲ ἰηἰγυβίοη ἰη 8 ; (ἵ 35. δὰ βοπλε 
Ηερ. Μ55. οπιῖξ τ. (ο) Ὁ (που ρῇ τοὶ ἴῃ 411 Μ59.) ἴω ν. 5 οπιῖίβ Ὁ Ὀείογε 
5) ὯΔ : οἵ, 5 (ἢ Β΄. 

Τα βιγὶς οὗ ἔπε ἔογηγυϊα 5 γεδυπάδηϊς ἀπά οἰ αΠΊ8Ὺ ; ὈΠΊΘΙΠ δρρεᾶγϑ ἴο 
Ὅ6 ἴῃ ἀρροϑί[ίοη ἴο . . . Δ; δυΐ ἴῃ ἴυγη μίνεβ ρἷδοα ἴο Ἴ2] ὕ3, κυ 9, δπὰ 
ὈΠΡ5, ἴπΠῸ ϑυ Ἔχ ἴῃ δα ἰα81 Ὀτγίηρίηρ 05 Ὀδοῖς ἴο ἴῃς ἢγϑιὶ ἴεγω, δυῖ 
δεΐηρ ἰίβϑεῖ ἐχρίδίπεα Ὺ ἰβῈὲ δὐάδά ρμεηίεῖνα! οἰαυβα.. .. ποῦν, Ορ. 
Κῦηϊρ, 1. 2842. 

δ, ὙΠΩΜΚ 2 Ἵππ σ᾽ Ὰ] (86 ..οπικὶβϑίοη οὗ Ἵπν, οὐ ἰς δάαϊιίοα οὗ δηοίμος 
ἽΠΝ δκ, τννουϊὰ 4.55ϊ]π|||δίς {1119 οβίσ ἰοὸ νψῆδϊὶ νὰ πα εἴϑονογεα ; ἔογ 86 

[ογπιεγ ορ. ση. ο" τοῦ; ἔογ (δε Ἰδίζογ 143.24.8, ]οϑ. 4,13, Ἐοδά Ἵππ σα ἽΠΝ σὰ 
ΛΠΊΣΝ ΠπρΌῦ ; ἴογ πρῶ ορ. 6. 5, του ρἢ ἔπε ἰεχὲ οὔ (με ἰδίίες 85 δ ψῇοῖςε ἰς ποῖ 
ργείεγδοϊςε ἴο 33. Τβε δοοθηΐβ (οἴ. ΕΝ.) σοππεςοῖ σἘ Ἢ» 0ὴὺν ἢ (ἢ τοὶ 
ΑΙ οὗ (86 ν. ; Ὀυξ ἰγαηϑβϑίδία γαίμπογ, “΄ ἔννεῖνα πε γεγα ΤΠ6Υ, ἐδοῦ σγεργε- 

βεηπίϊηρ δἰ5 ἀποαϑέγαὶ ἰγδα."---ἀ8 ζ. 0} ἴῃ ν. 5 15 νἰῖπουξ σοπιρΙεπιοηῖΐ ; ἰδ ἰ5 
τερεδίε ἰῃ ν. 6 τ ἃ βῃογίεπεά βυδ]εςῖϊ. [μεν. 148, 1 Κα, 8 τῇσδυν ὃς 
οἰϊεὰά 848 βδοπιενῃδίΐ δηδίορουβΒ; δυὶ ἰξ 8 ποῖ ἱπιργοραῦϊας παΐ ἵνο 
οτ ίπα!ν ἀϊδίίηοι 5ἰαιοτηεηίβ οὐὗὁὨἩ πε ἰοΐαὶ αν Ὀδεὴ πογα οοπιδίηςά, 
566 δῦονα, ρΡ. 2.--27. Ὑρθρ] 1Υ 1Π)ὲ ρυηοίυδίίοη Ὀ6 οοτγτγεςῖ, [Π198 νοῦ 
ἔυγηΐβῃ 65 δὴ ἰβοϊφίεα ἰηβίδηος ἰὰ Ηδεῦγεν οὗ ἃ γοῆσχῖνα οὗ ἐπ Καὶ (οἷ 
Ατγϑῦῖς Οοηΐ. υἱῖῥ., Αγϑτ} ΠΠρςε᾿ οἱ, Μορδιεὶς Ὀππῦπ, Μοβῆδ, 1. 11). Τῆΐβ 
ραϑβϑβίνα ἔογτη γϑουγβ 253 2653, 1 ζ. 2057 Τ ; οογγεβροιαάϊηρ δοῖϊνα ἔογῃβ [υά. 
205 ῥέε. 17 19, ορ. δίδάς, 8162. Οἰδποῖβ Ἔχρί αἰ με ἔογηι 845 ΗΠ Ήρδοὶ, νι ἢ 
δοδπαοηπιεηΐ οὗἩ ἴδε τεδυρ]οαίίοη οὗἩ (ἢς 2ηὰ τδαϊςδὶ, δπὰ Ἴοοπιροηϑαίννα 
Ἰδηρι βδηϊηρ οὗ δε ργεςσοάϊηρ νοννεὶ (ἴον (ἢς ἢγϑι ροϊηΐ, ορ. ΡΙοἱ ἔογηιβ 1ἰἶκα 
Ὁ}03)---Κδηῖρ, ἱ. Ρ. 198 ἢ, 

[{ 1] Ὀ6 οοηνοηΐϊοηξ ἴο ραΐδον τορεῖποῦ αγα δηά ἴο οοη- 

Βίδγ οὔσα ἔογ 411 (6 πυπηθοῖβ υἱοϊἀθαὰ Ὁγ {Π6 ἴπνο σδηβιιβαβ 
γοοογάδά ἴῃ Νυπιῦεῖβθ (ο. 1-4. 26). Τῇ ἀείαι!]ς ρίνθη ἅγε 
ἴπ6 πυπιῦοῖθ (1) οὗ πιαῖβδ ᾿βϑγδϑὶϊε8 ονθῦ ἵννθηίν γϑαῖβ Ὀ6- 
Ιοηρίηρ ἴο δδοῆ οὗ [6 ἴννεῖναε βϑοιΐασγ {τθὲ5: (4) ἴῃ ἴδ6 
ΒΘοοῃά γοαῦ οὗ {π6 Εχοάιι5, ο. 1 ἴ, ; (ὁ) ἴπη [ἢ6 ἔογεο ἢ γοᾶτγ, 
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5. 26; (2) οὗ ἤτβίδογη τιδῖα [5γα6]1168 ἄρον ἃ πιοηϊῃ οἷά, 
445; (2) οὗ πι4165 δῦονβ ἃ πιοηΐϊῃ οἷά Ὀεϊοηρίηρ ἴο [πΠ6 ἴἢγεα 
ἀντ 84} (Δ 0111165 : (α) ἴῃ [6 βϑοοηά γεδ, ὁ. 2; (δ) ἴῃ τῃ6 

ἔογι οι, ο. 26; (4) οὗ πιδῖ86 1ονὶϊο5 Ὀοΐνψοθη τὨἰγγ δηὰ ΔΗ͂ 

γδδγς οὗ 866, Ο. 4. 

:. ΤΠ {γ065 ἰη ἴπὸ δα Ῥεῖονν αὔα δγγδηρ δα δοσογαϊηρ 

ἴο {ποὶγ 951Ζα δ (6 τς οδηβυβ; πα ογάσδσ ἴῃ ἴδ Ἰοχῖ οὔ θυ 

(1 ο. 26 ἰδ 15 ἴΠ6 5ᾶπι|6, Ὄχοερὶ [δαὶϊ Μδηδϑβϑθῇ ρῥγεοδάβδϑξ 

ἘρὮγαὶπΊ) 15 Ἰπαϊοδίεα ὉΥ ἴπ6 Ὀγδοϊκοίθα πυπροῦ ἴο ἴπ6 ἰδές; 

{Π6 5]ΡῺ - οὗ -- ἴο ἴΠε γῖρμι ἱπαϊοδίαβ παῖ {πΠ6 {γα 15 γερτγο- 

βϑηϊθδα δ5 δμανίηρ ἱπογθαβδεά οὐὔ᾽ αἰ πη βηθα ἱπ ἴΠ6 [ηἴαγνδὶ 

Ὀοΐννθθη (ἢ ἔνο σδηβιιβοβ, δηά ἴΠ6 Ὀγδοϊίκείεα ἤἥριγα ἴο [ἢς 

τρῶς ᾿πμαϊσαῖαβ ἴ[Π6 οτάογ οὗ 51ΖῈ ἴῃ Ὁ. 26. 

Γ. σ, γεᾶγ 2, Γ. 96, γεᾶσ 40. 

(4) ]1υάδῃΠ. ς .«. . 74,6οο .ς Ἴθ,5οο τ (ι) 
(1ο) ΏδΔη. . . . 6Ἃ62,7οο 64,400 ἐ (2) 
(2) ϑίπιεδοπμθ ὁ . “ 59.300 22,200 -- (12) 
(6) Ζερυ!υα . .ῦὃὅξκς 57,400 6ο,ξοο ἐ (4) 
(5) 538δοῖδγ ὁ . . δ4,400 64,3400 Ὁ (2) 

(12) Ναρμίδι ὁ . . 53,400 ἡ5»400 -- (8) 
(1) δυῦθεη - . . 46,:οο 41,710 -- (9) 
(3. σδὰ Ὁ . . 4 45,όξο 4ο,5οο "- (το) 

(11) Αϑῆος . ὁ 41,δ00 5..400 (5) 
()) Ἐρδγαδίπι ὁ ὲ . 40,500 42,500 -- (ε1) 

. (9) Βεηϊδηϊη Ὁ Ὁ. ὁ 35.200 45,6οο (7) 
(8) Μαδπδβϑϑβεῆ . . 42,200 52,7]οο (6) 

Τοίαϊθ ο 6ο3,550 όο:,720 

2. Τα βιθίρογη πιαΐῖθα ἴϑγδοϊ θα δῦονθ ἃ πιοηῖῃ οἱά 

Ὡυπιῦον 22,272. 

4. Τῆδ πυπιῦοτϑ οὗ παῖδα [ον165 8Γ6--ὸ 

Αὗονο Σ πρόπῖὶ οἷά. Βεϊνοεαρ 30 δηὰ κοὸ γεᾶσρ. 

Κομδιίῃ . . . 8όοο 2750 
Οεγβδοηι . . 7500 2610 
Μεγαὶ Ὁ. 9 . ὄζοο 4200 

Τοίδὶ ᾿ 22,0οο (ἴῃ ἰθχ) 8580 
22,300 (δεοίυ]) 

Ἀε ἰδ βεοοηὰ οδθηϑυ8 (2653) 22,000 

ὙἸΠαβθθ ὨυπΊῦογβ πιιδὲ οἱ ΘΥΘΓΥ ρτουπά Ὅ6 τεραγάδά ἃ5 

ΘΠΏΓΓΟΙΥ ὑπ ϊβίογιοδὶ δηὰ τηγϑδὶ; ἔογ (1) ΠΟῪ ἀγα ἱπῃροϑϑίρία; 
(2) ᾿γθαϊβά δ5 γϑθαὶ, δηὰ Ἴσοπιραγεά τ οπα δποίμογ, {πο Ὺ γιεϊὰ 
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αὐσυγά τγαϑυ]ῖ5; δηά (2) ἴΠῸῪ ἀγα ἱποοηϑβιβίεης ψΠΠ ἡππΊθεγ8 
δίνοη ἱπ δῦ Ηεῦτγεν [ταγαΐιγα. 

Ι. ΤΠα ἰοίδ] γεργαϑθηϊαα 15 ᾿πηροϑϑὶδῖθ. Μαδῖος ονεῦ ἔνθ ηυ 

ἔογπι Ὀυϊ νου {π||6 τηογα [ἤδη ἃ αυδγίογ οὗ ἃ τνοΐα ροριυϊαίίοῃ, 

5 (περ]οοίηρ ἴ[Π6 σι οοο οὐά [,ον1ῖ65) ἴπ6 τοί] ἴῃ ο. 1 ἢ. 

(6ο3, 550) Γεργθϑθηΐβ ἃ ἴοίΐδὶ οὗ πιθῆ, ψοπιθη, δηᾶ οἤιϊάγθη 

νν6}1 ὀχοθϑάϊηρ 2,οοο,οοο. "'͵ Απὰ γοὲ {π15 πιυ!ἰςτὰἋ6 15. τερτε- 
βϑηϊβα 85 βραπάϊηρ ἐΟΥΥ γϑᾶγβ ἱπ ἴπ6 ψ]]ἀσγηθθϑῖ ὉΤἢῆε 

ἱπῃροΞϑ  ὈΠΠΠῪ σαπηοῖ 6 ἀνοϊάδα ΌΥ {πμ6 δϑϑιυπιρίίοη ἔπαΐῖ [ἢς 

ἴνο τ] οη5 νναπάογεά ἴαγ δηὰ νἱάθ; ἔογ (1) (15 15. ηοῖ {πε 
γεργαϑθηϊδιίοη οὗ {π6 ἰαχῖ, δοσογαάϊηρ ἴο ννῆϊοῖ, ἔογ δχαπιρῖς, 

ἴΠῈῪ οἀπηροά ἴῃ ἃ χϑά ογάογ (0. 2), ἀπά πιδγοῃθά ἰορϑῖπογ δ 
ἃ 5]ΡὯΔΙ ρίνοη Ὀγ ἴνο ἰγυτηρεῖβ (0. 10); δπὰ (2) ἴῃ 8 πυπθογβ 
ΔΙῸ ἱπηροβϑιῦ]6 ἄνθη 1 τνὰ Τλιηκ οὗ (Π6πὶ 8459 αἰβρεγβθά ονοσ ἴΠ6 

ὑπ οΪ6 ροηϊηβυΐα οὗ 51᾽π6ΐ, [ῃ8 ρΡγδϑβεηΐ ρορυϊαιίοη οὗ ψὨϊοἢ 15 

δϑιϊηϊδιϊβα δὲ ἔγοπι 4οοο ἴο δοοο. 

Α5 νὰ δἂνν ἴπ6 ρεϑηϊηβυία,᾽" υυγῖος Εοδιηβοη (8221. ΚῪὲ- 
σϑαγολθδ, ᾿. 106), “ἃ Ὀοάγ οὗ ἴννο πΊ}]ΠἸοη5 οὗ πιδη σου ποῖ 

δυσὶ ἰδογα ἃ ψνεεῖς νους ἀγανίηρ {παὶγ βυρρ 65 οὗ 

τναΐεγ, 85 ΜῈ] 845 οὗ ργον: βϑίοῃβ, ἔγοπι ἃ γστεαΐ ἀϊβίδησθ ὁ Βγ 
ἃ τηῖγδοὶθ, πὸ ἀουδί, {Π15 τ] τὰἀ6 πιὶρζ άνα Ὀδ6Θη συδίαϊηδά; 

Ῥυξ 1 οὐὔρῆξ ἴο Ὀ6 ορϑβογνϑά [ῃδιὲ [6 πλῖγαοΐοβ δοίυδι]ν γεοογαεα 

ᾶἃτ6 ποῖ οἡ δὴ δάδαυδία βοδίε; ἔογ ἰεῖ δὴγ οὔδ γοδά ἴδε βἴογυ 

ἴῃ 2οἱ 18, δηά δϑὶς ἢἰπιβοῖ δ οῖμογ [15 βυρραοϑῖβ ἃ τναῖογ 

ΒΌΡΡΙΥ βυβηοϊοηί ἔογ ἃ αὐτὰς δαυδὶ ἴο (ἢ 6 οσοπηδὶπεά ρορι14- 

τΙοη5 οὗ αἸαϑρον, [ἱνεγροοὶ, δηά Βιγηγληραπ,, [{ πηυσὶ συ βῆῖοα 

ἴο Ὀτίπρ 1Π15 Πα ΘΓ οπμσοθ πτοία ἴο ἴπ6 τουοσῃδίοης οὗ τγϑδ]τγ. 

ΤΠα οὐπδεγ δὲ ἴπὸ θη οὗ [6 τνυ]άογηθθ5 ρα οα 15 νιγίι δ! [Π6 

58ΔΠ1|6 45 δὲ πε Ὀερί πηΐηρ, 2.6. να αῦα ἴο {πιηἰκ οὗὨ ἵννο στ ]Π]Π|θη 

Ροορΐθ γτεδάν ἴο ἴα] οὐ δηὰ βεί(ἰα πῃ Οδπδδῃ, αἰγεδιῖν Ἰοηρ 

᾿ημαδιιο. Νον, ννῆδίὶ ἀδία οχὶσὶ ροϊηξ ἴο δροιΐ οπδ πλ]]]Π!οη 

85 ἴπε ουϊδάδα ρορυϊδίίοη οὗὨ ἰ5γαθὶ δπὰ πῇ ἤθη βος δὰ ἴῃ 

[πΠ6 σουπίγῃ ; ὃ Ἄνθη {Π15 ρορυϊδίίοη γεργεβαητίηρ ἃ ἀξηβιῖγ οὗ 

Φ Ἐὸογ (δε νί[Δ] βἰδιΐϑιῖϊοϑ αϑϑυσεά ἰὨγουρθουΐ (ἢ αἀἰϊἰδουβδίοη, 8εα ξηφ'. 
Ἀγ 12.5 χῖίχ, 514. 

ΤΆΈπον. Βνέ, χχὶϊ. 80. 
Ζ ὅε6 413. ουρπίνυ, “4γαδία φονέα, ἱ. 61, ἰϊ. δος. 
8 Βυῆ], 2 ὲθ ςοεΐαἼεγι γεν λάϊέρε556 ἐν 7ςγαοίζίδη, ς1-ὸς; ΜΈ νοῦ, Ἐν ἐς έξ- 

λωηρ (ἐς 7μαεηπίλινις, τοϑΒ--ἰ τά. 
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δου 150 ἴο [πε βαυδῦα πΊ116, 2.6. ἃ ἀδηϑι τ Ὡδδσῖγ ὑνίος {παῖ 

οὗ δρϑίη, δπὰ ἀδουΐ {Π6 β8π|6 85 ἴῃαϊ οὗ Ὠεησηδτίς οὐ ϑοοιδηά. 

Τῇ πυηδοῖβ οὗ ἴῃ βανεγαῖ ἔγἰῦ65 τιιϑὲ σἰδηά οἵ [411] τ 

ἴῃς ἰοΐδϊ. 

1 ἰῖ5 ἴ1ῃ6 στοδῖὲ πιογῖϊ οὗ (οΐεημβο ἰὸ ἢδνε σδπιοηϑίγαιςα (π6 δὐϑοϊυΐς 
ἱπιροβϑιι γ οὗὁὨἨἉ (πὰ πυπηῦεγϑβ ; δπά ἴο δ18 αἰϊβουββίοη (Δ ορμζαΐσμεδ, οἱ. ἰ. 
ς. ἱν.-Χὶ}}.) γεΐογοηςα πιυϑδὶ Ὀ6 πιδάς ἔοσ ζυγίμπεν ἀοδἰβι]. Οοΐεδηβο, Ὀεΐηρ σοη- 
ςογηςά ΨῈ ἴῃς οτεα 11:1 οὗ ἰῃς Ρεηϊδίευςἢ 85 ἃ νΠοΐδ, νεΓῪ Ῥγορεεν (6515 
[πὸ ςοπιρϑι ιν οὗ ἴπ6 αὐυπιῦογα ἢ δἰδίοπηει5 ἢ ΔΎ ρδεί οὗ ἴῃς τνῇοΐα. 
Ιῃ δὶ 15 ἕεγε 8414 [ΏΟΥῪ δύα σοπιραγεά οὐ 8 (ἢς 5ἰδίεπιεπίβ ἴῃ Ρ. 

2. ΤΠ6 τηγοδγ οὗ ἴῆ6 ηυπιῦεγς ἰ5 ἱπάεροη θη ργονθά ἷ 

ΓΚ σοπηιραγίηρ᾽ ἴπδπὶ ο6 ΙΓ δηοΐμπεσ. ὍΤῆυβ: [6 πυπθογ 

οὗ πιαῖα βγϑίδογη 195 22,272; δ᾽ νην ἴ(Π6 ἡυπιθοῦ οὗ ἔεπγδὶα 

Βγβίρογῃ ἴο δὲ δαυδῖ, [πΠ6 τοΐΔ] πυπιῦοσ οἵ βγϑίθογη ἃς 

44,346, δηά, {πεογαίογα, {π6 τοῖΐδὶ πὐηῖθογ οὗ [5σγδο] Πε5 Ὀδίηρ᾽ 

Ὀεϊννοοη 2,οοο,οοο 8πα 2,φςοο,οοο, ἴπθ δνογαρα πυπὶῦοσῦ οὗ 

οὔ] άγθ ἴο ἃ ἔπη ν ἰ5 δρουΐ σοἱ Αραίῃ, 1, 85 15 ργορδῦϊο, ἴδε 

Βγβίθογη οὗ {Π6 »πηοζλον 158 ἰηϊεπάεα (ορ. 412), ἵδη, βίποα [Π6 

πυπιῦογ οὗ δυοίθογη δηά οὗ πιοίΐποις πιυςὶ αν Ὀδοη ἰἀδητοδὶ, 

ἴπεγα Ψαγα 44,546 πηοίΐποτβ : διιῖ [ἢ6 πιιπιῦογ οὗ νοϊηθη Ὀεΐηρ᾽ 

ΔΌΡτοΟΧΙπιδίεϊν ἴΠπΠ6 βαπιθ 85 οὗ ἤθη, ἴπΠ6 ψνογήθη ονοῦ ἔννεηῖν 

πυπΡεγοα βοπιθῖπίηρ ονὰγ ὅὄοο,οοο, δπὰ ἰπογεΐοσγα οἠΐὺ ρου 

1 ἴῇ 14 ΟΓ 15 ΨοΟπΊοη οΟΥΟΥΓ {ΘΠ ψογα πιοῖΐποῖθ ἢ ὙὍΤΠα 

οοπηρατγίδοη οὗ πε ἴνο εἰς οὗ [ον οδὶ ἤριτγας Ῥγίηρ 1655 

αὐϑυγὰ, Ὀυΐ 51} υηγοαὶ, τγαϑυϊῖ5 ἴοὸ ΠΡ. Τῆδ δνεγᾶρα 

Εσυτορδδη ρεογοεηΐαρε οὗ ρϑβοῃϑβ (πι41ῖ6 δηά ἰδθπια ε5) Ὀεΐννθθη 

{Π|ΓΥ δπὰ ΒΗ͂Υ γεᾶγϑ οὗ δρὲ ἴο ἴδε “υλοΐδ ρορυϊαίίοη 5 ῬΑγοῖν 

28, 8δπηὰ ἴῃ ἰδὲ ἴ0.5.4. ἴμε6 ρογοδθηΐαρε 15 22; Ὀυῖΐ τῃ6 ροτ- 

σοηπΐαρα (πιαῖαβ οἷν σοηϑιθγθα) δηϊοηρ (ἢ6 Κοπδίῃιῖ65. ἰ5 

42, ἴῃ8 Οδιϑμοηϊῖζαοβ 25, ἴπΠ6 Μογαγιῖθβ 52. Εογ {86 5αἷκα οὗ 

ΒΙΠΊΡΠΟΙΥ [Π6 ηυπηθεοῦθ ἀγα παγα ἴδίκθη 845 πον ϑίδηᾶ; 50Πὶ6 

βιρῃὶ αἰβόγεηοα ψνουΐϊά Ὀ6 τδάθ ΌΥ δονιηρ ἔογ οἰ] άγαη 

απο ἃ τπιοηΐῃ, οὐ ἀρδίῃ ὉγῪ δάορίϊηρ {πὸ νίενν ἰπαὶ ἔγϑι- 

Ὀοΐῃ πιοδη5 {π6 ἢγβίρογη ἴο {Π6 ἔδίμεον, δηὰ ἴπθη δἱοννηρ' 

ἴον ἴδε ᾿πἤϊπεησα οὗ ροϊγραπν; υΐῖ η0 ἰαρτ παῖς δ΄] ονναῆοα οὐ 

ἀονίοα σδη ρΡεῖ τά οἵ ἴδ δϑϑϑηί δὶ ἱπηροβϑι τὴ οὗ [πΠ6 ἤρτγας. 

Εογ ἃ [Ὁ] ἀϊδουβοίοη δηά δὴ δοοουηΐ οὗ ἴπ6 αδἰϊζεπηρὶβ ἴο 

βυγηουηΐ ἴπ6 αἰ ΒΟ Π1165, σε Οοΐεηβο, δ εομέαξθολδ, οἷ. ἰ. Ο. 
χῖν. ; ρἵ. νἱ. Ρ. δοο Η. 
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4. Τῆς 4ο,οοο (ἢ Ερβείϊηρ πιθη) οὗ 7 ἅ. ςὃ Ξἰαπάς ἴπ βίγιο 
ἴπΡ οοηίγαβ ὙΠ [Π6 2ο01,οοοὺ (βτβε σδηβιιβ 2732,300) οὗ πίδη 

ΔΌονα ἱννεπίγ δϑϑίρπαά ἴῃ Νὰ. 26 ἴο πε 5ῖχ ἰγῖρεβ (Βϑη)δπίη, 

Ἐρδγαίπι, Μαπαβϑβϑεῆ, Νδρῆῖδί!, Ζεθυΐιη, 55δομδῦ) σε] εγαϊεά 

ἴῃ ΠεΡογδἢ᾽ 5 βοηρ᾽ 85 ραγίιοἱραϊϊηρ ἴῃ ἴπ6 νᾶγσ. Αρδίη, {Π6 

πΊδῖ6 Ὠδηϊῖ65 ἀρονα ἔνθ ηΥ, δοοογαάϊηρ ἴο ἴπ6 σεη5ι5, 151 Ὀδέογα 

ΒΘ. ΕΠ ΠΡ ἴῃ Οδηδδη πυπιρογαά 64,οοο; ἰῃ [υἃ. 18 ψα δᾶνα ἃ 

ηδιγαῖϊνα τεοογαϊΐηρ ἃ πηρτδαίίοη οὗ δἱ ἰοαϑῖ ἃ σοηβι ἀδγαῦϊα ραγῖ 

οὗ {Π6 {τρῈ οὗ Πδῃ: γοΐ μα πιϊργδίηρ ραγίυ ἱποίυεβ ΟἿΪΥ 
όὅοο δγπι δά πιθῆ. 

Βυὲ 1 ἴπ6 πυπιῦοῦβ ἀγα ὑπῃἰϑίοσοδῖ, ον ἀϊά ΤΠῸΥ δγῖ56, 

Δη46Γ; ἤονν πλιοἢ ἀο ἴδΥ πιοδη ἢ ΤὮ6 ἰοίδῖ, όοο,οοο, νν85 ἀδγινεά 

ΌΥ Ρ ἔτοπι {Π6 δαγίεγ νοῦς ΤΕ (Εχ. 1: )δ. Νὰ. 1151), τ1655 τα 
Αϑϑαπια ἐπδΐ [6 οτἱρΊηδὶ πυπιῦογῦ ἢ [Π 656 ἴνο δδυ τοῦ ρ4 558 065 

Ὧ85 Ῥ66η ταπιονθα ὉγΥ ἃ δῖε παγιηοηϊβίηρ βοῦῖθα ἴῃ ἕδνοιυγ οὗ 

Ῥ᾽5 όοο,οοο. ἢον {πε πιυιηιθοτ τνγ85 οοίδί θα τνα γα 1ιι5ὲ 85 {{π{|6 

ΑΌΪ6 ἴο ἀδίθγηπα 85 ἰῃ ἴΠ6 ρδγα116] οδ565 οὗ ΠΡ πυπιθογϑ εἾ56- 

ννΒογα (6.9. [υἁ, γοῦ 17, 2 8. 249); 1ἴ{ πτυπὲ βυβῆοα ἴο πᾶνε βϑβοννῃ 
(δὲ ἴπδν ἀὔα ἱπηροβϑὶ θα ἄνθη ὑπάθγ [Π6 σοπαϊτ ἢ 5 ργανδι]ηρ. 

αἴϊογ [Π6 5ϑιεπιθηΐ 'ἴθ σδπδδη. Τ7Τῃα Ἔχδοίεγ τοΐϊδῖβ (603, 550 

Δηά 601,7320) ἀρρϑᾶῦ ἴο ἢανα ὕδδθη ρίνϑθη ἴο ραΐῃ 8ὃπ δἱγ οὗ 

τοδί υ ; ἴῃ ἴΠ6 5σδηι6 ΑΥ [Ὧ6 πυπΊθοῖϑ οὗ πε ἱπάϊνί 4] {065 

ΔΙΓΘ Ὡοΐ ὈΓΘΟΙ5ΕΙ͂Υ «ἔροιο, ζ.6. δοίοοο ἔογ δδοῦ ἴγῦε; θυῖϊ {πὸ 

ΠΌΣΩΌΘΓΒ δΔΓ6 50 πηδηϊριιϊ δία πὶ ἴῃ ἐδοῦ σοηδυβ ργαο βου 5ὶχ 

{065 ἤανα ονοσ δηά ργϑοίβεϊυ Ξἱχ ππάδθσ πο,οοο ; βδοπιαννῆδῖ 

5 ΠῊ1] Δ ΪΥ {Π6 πυπιθογ οὗ ἴπς 1,οντοδὶ οἱτ1ε5 (48) 15 τεργεδεηϊεα 

ποῖ 8ἃ5 12 Χ 4, Ὀμξ 45 13 ἘΟἘ 12Ἐ 12 (]ο5. ζι ἢ." ὕπάεγ 

[Π6 οἰγουπιδίδησασς 1 566 πὶ5 {|Κεὶγ τπδὶ αὐ ἴμε6 {γρα] πυπιθοτς 
ΓΘ Ῥυγοῖὶγ ἀγίϊβοϊαί ; Ἰπουρὴ 6 πυπιῦοῦ δϑϑιρηθα ἴο Τ]υάδῃ 

ΡῬΓΘΘΊΡΡΟΞΚ65 ἃ ροριυϊδίίοη ποῖ σγθδίν ἴῃ Ἔχοθββ οὗ ἃ αιδγίεγ οὗ 

ἃ ΤᾺ]Π]ΠΟη (ΠΟ ΠΊΑΥ Ὅ6 ἰδίκθη 85 ἃ γουρὴ δρρτγοχἰπιδίίοη ἴο 
[π6 δοΐι4] ρορυϊδίίοη οὗ ἴπΠ6 δουΐπογη Κἰηράοπι), δηά ταϊρῃϊζ, 

1 1ἰ σἰοοά δἵοηθ, 6 ἰγθαϊβα 85 δῇ δηδοῦγοηϊβηι, γαϊῆοσγ [ἤδη 8η 

αγῆσθ. Ὅς ἔδοϊ παῖ ἴῃ Ῥοίϊῃ σδηβιιθες ᾿δῇ πον {Π6 

Ἰατραϑὲ πυπιῦογα πᾶν ὃς ἱηϊοηιοηδῖ, ἀπὰ ἄπα ἴο 1πΠ6 το γ᾿ 8 

ἄεϑιγα ἴο {Πυδίγαῖϊα [ἢ ρῥγε-επιίθεηοα οὗ ᾿δῇ (ΟΡ. Ὁ. 18); 

Ὀυΐ ἔοτ {Π6 πιοβῖ ραγῖ πο βρη ἤσοδησα οδη Ὅ6 ἀείεοίϊεα ἴη, δηά 

5 Νδιάεϊκε, μιέεγειελμηροη, ττ6--120. 



Ὶ. 48--το 15 

85 ὈΓΟΌΔΟΪν ποῖ ἱπίοηδεά ἴο αἰδοῖ το, οἰἴπον [(ἢ6 αιπιῦοτϑ οὗ 
τῆ6 δεναγδαὶ {065 ἰπαπβαῖνεβ οὐ ἴπ6 νϑιϊδίίοηβ Ὀοΐννθθη τῆς 

Βτϑῖ δηὰ βεοοπά σθηβαβ. 

ΤὮδ πυροῖς οὗ ἴῃ6 πιαΐα υβίθογη (22,274) δηαὰ {π6 πιδῖςὲ 
Ι,εἐνὶῖ65 (22,000) ἀζα ἱπιϊπιαίεϊγ σοηπεοϊεα, δϑίηοα ἴΠ6 ἱπιροβϑί- 
ΠΗ οὗ ἴῃ ργοροτίίοη ποϊεα δῦονα ἰογ15 0.8 ἴο Ὀδίανα {παῖ 
{π6 πυπιθογ οὗ ἴὴ6 πιαῖὶα ἢγϑίθογηῃ ννᾶβ5 ἱπέεγγεα ἔγοπι ἴδ τοῖα] 

Ὠυπιῦος οὗ πιαῖθ δάυἷῖς, τνὸ πιυϑδὲ σοηςίάοσ 1 Ὀαβοά οὐ {πῸ 

Ὠυπθεγ οὔ ]μαν 65, ἃ 56 ἐχοθϑα (272) Ὀεΐηρ αἰιγ υϊεα το 

(Π6 βγϑίθογη ἰπ ογάσγ ἴο δάπιϊῖ οὗ δὴ 1ιϑλγαϊίοη οὗὨἨ {π6 ἶανν οὗ 

1816, Βιι [5 οοπδιἀογδίίοη ἰοδᾶς 8 ζυγίποσ. ΤῈ υγηῦογ 

οὗ τμ6 1[κονϊο5 85 γεδοπεά ἱπδεροηάεηςν δὴ τ ἱτπουΐ ταΐοσγ- 

δῆσα ἴο ἴπε όοροίοοο. δησα οἵ μοῖν ψ͵ὰ οδπηοῖ 580: ἴΐ 15 

πογα πιοάογαῖα ἴπδη ἴπ6 ΟΠ γοηΐοϊο τ᾿ Β ἱπηροϑϑὶ]6 ἤριπε (48,οοο 
ονοῦ {ΠῚ ΓΙ γεδγβ οἱα τὸ δδοιιξ οφοοὸ ονεῦ ἃ πιοηΐῃ οἷα), δυϊ 

ΒΟΔΓΟΟΙ͂Υ οοτγεβροηάβπ ἴ0 γϑδῖ ΠΥ δ ΘΩΥ ρεγῖοά. 

47-δ4. Τ}09 ᾿ονἱῦθδ ποῦ πυηθοτθὰ τὶῦὰ 086 ΟΥΒΟΥ Ἰΐθ 68: 
ποὲγ ἰπποῦϊοηβ 84 Ῥοβ᾽ ὑ10η ἴῃ {8:0 0811Ρ.---ἰῃ ν.Ἴ 1 5 βδίδιίοά 
85 ἃ πιαῖϊογ οὗ ἔδοϊ ἰπαὶ ἴῃ [οντ65 ναγα ποὶ πυπιδεγαά τυ τἢ 

1π6 οἴδμον {γ068 : ἴῃ ν.68: τ[ῆε σοπιπιαπά ἰ5 ρίνεη (πδὲ 1Π6ῪΥ ἀγα 
ποῖ ἴο 6 80 πυπιρετοά. ἘΕαγίπογ, ν.90, σι ΟΕ ἱπίογρταῖεά, 

ἱταρ 165 [πὲ πείίποῦ [μον] π0Ὸ»7 ἴῃ6 οἴπαογ ἰγὶ δες μάνα γεῖ Ὀδδη 

πυπιθεγαά. Ὅῆς ἔδοϊβ βθεπὶ δεϑὲ δχρίδιπεά ὃν ἰδ δϑϑυχηρίίοη 

(μδὲ ν. ΤΑ ἀἸὰ ποῖ οὔ ρίη ΠΥ βἰδπά ἰπ {παῖς ργαβοηΐ ροβίτίοη 
(ννε. ον». 178 ἴ.). Καςο., Βονανος (Ζ976κχ. ὃ 6, π. 25), Ξίαπαάς ὈῪ 
16 ρτγεβεηῖ ογάθγ οἡ ἴπθε στουηά ἴπδὶ “νὰ σδηηοί Ὀ6 5Ξιιγρτϑεά 

(Πδῖ ἴη ἃ βοιοι5 παγγαῖϊνα ἴπ6 βιυισοαβϑίοη οὗ ἀθίδ:]5 5ῃουα Ἃς 

ΟΡΘη ἴο ογ τοι. [1 15, οὗ σουγϑα, δἰιορεῖπογ ἹΠερταπιαῖο ἴο 

δυγπιουηΐῖ [Π6 αἰ ΠΟΥ ΌΥ τεπάδγιηρ ἢ ΕΝ. ἰη 48, 20» ἐλε 

Ζογαά ςρῥαζο τριΐο  ἤοξδος, ἴοτ ἴῃ αν ὕοην. σδηποῖ 5ίαίθ ἃ γεάϑθοη 

(Ὀ τίνοσ, 7 565, 76, ΟΌ5.); Ἵ2} πη 6 τοηάδογαα ἤθγα ἃ5 εἶ5ε- 

νῆεγα, σπᾶ γαλισοεῖ 5ραζο.----580--58. ΒτΙεῦ ἱηϑίγυοσίοηβ, 411 οἱ 

τ ΠΟ ἀγα οἰδρογαίοϊγ ἀδνείορεά ἴῃ ο. 2-.4. ΤΠ [ον 5 δΓα 

ἴο οδύγυ {π6 ΤΑ θαγηδοὶα οἡ [ἢ πιαγοῖ, ἴο δεῖ ἃ ὉΡ Οἡ ΘῃΟΑΠΊρ- 
ἱπῃρ, δηά ἴο ἴδκα ἰξ ἄοννῃ δῖ ϑίαγίηρ : [ΠΟΥ δὰ ἴο ΘπΟΣ ΠΡ 

ἱπιπ]ο ἀϊδίου τουπά 1 50 8ἃ5 ἴο ρῥγονθοηῖ δὴν διιὲξ {πεπιβοῖνος 

οοπλΐηρ ποδᾶγ ἰ1.---49, 7Ζλοιε σλαϊέ τιοί πτριδ07] ποῖα ἴῃ 6 5ἰηριίαγ, 
ἀπά ορ. ποΐθβ οὐ ν. 3 8.---ὃ0. 5 "2 αῤῥοΐηπέ ποι] [6 ργοποιη 5 
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δχργοϑβοά ἴῃ Ηθῦ. δηά 5 ἱπογοίογε δπιρῃ δίς (αν. ὃ το. ; Ὦτγ. 
76γι565, Ὁ. 201). δι᾽. δὄχρίϑιηϑ ἴα εδπιρῆδιίίς ριοποῦη 85 

ἱπΊρΊ γηρ “ὙἼΠοιι ὈΥ ἰπγϑοῖ δηὰ ποῖ πῃ οοπίρϑην ἢ Αδγοη 

αηά [πὰ ρυΐησας᾽ (ν.3:). Βαῖ [115 (86 δπλρἤ 515 οὗ δηΕ{Π6515---α 
Τῆοι 5ῃδὶς ποῖ πιιπηρεῦ 1. .. δμΖ ἀρροϊηϊ.--- 726 ζαδεογηαοίσ οὗ 

ἔλὲ ἐθείύποι») Ἐχ. 4851..-ὅ], 716 σίγαηρεν ἐδπαΐ σογισίδ πῖρὰ 

σηαδὶ δο ῥε ο ἀεαξλ]) τὰ 15 ἃ οδρὶ ἴδ] οἤξηςσβε ἴογ δὴν οπα ποῖ ἃ 
[να ἴο σοποδγη Πιπιβεῖ πὶ [πὰ ΠΟΙ͂ ἰεηΐ δηά [5 ξυγηϊζαγα. 

ΤῊΣ νοτγά ᾿γδηβίδιβα “" βίγδηρετ ᾿" (Ἴ) 15 υϑεὰ οὗ οὔθ ῇῆο ἀοε8 
ποῖ Ὀεϊοηρ᾽ ἴο ἔπ οἰγοῖία τῆ ἢ ἴπ6 τιον 85 αἰ γεοῖ ἴῃ νίαν, 

Ποῖα Πα ΧΡ ΟΕ πιοπίοηβ ἃ οὐ ποῖ. Τἤυ5 ἴῃ Ὠΐ. 25ὅ [Π6 

“( φἴγδηροτι᾿" 15 ἃ ρεύβοῃ οἵ δηοίπογ ἔΑΠΊΣΪΥ ; “6 βίγαηρε ομ!] ἄγδη ᾿᾿ 

ἔγοτῃ ἴπ6 βίαπάροϊηϊ οὗ ἴΠ6 Ππυθβραηάὰ δγα ἴῃ οἤδδρυηρ οὗ ἢ18 

νυ δ᾽ 5 δά υ]ΐδτγοιι5 σοππεοϊίοη (Ηο5. 57. Τα ψογά ἰ5 ἔγβα θη 
584 οὗ ἴῃ ““Ἰαγπιδη ᾿" ἰπ οοηΐγαϑβί ἴο {868 ρτιδϑὶ (410, Εχ. 2058).-- 

δῷ, ὅ8. ΤΏ ᾿νῆοϊα ρθορῖα ᾶἃἂγθ ἴο δποδπΊρ 'π 8η οΟγάθυγν τδπηθῦ 
(Π]Οἢ 15 ἔα ΠΥ ἀδβογιθθα ἰῇ ο. 2) δγουπά πὸ ἰδθεγηδοῖθ, δὰ 
Καρῖ ἔγοπι ἱπιπχοαάϊδία ργοχιπηΥ ἴο 1 ὈΥ (Πα [,ενῖε5. ΤὨΪ5 ἱπηοῦ 

ροϑβιτοη οὗ πε [ον!65 ἰ5 ἴο ργανεηΐ δΔῃΥ Ἔνθ δοοϊάδηΐϊαβὶ οοη- 

ἰδςοΐ οὗ [6 ποη-[ἰον1ῖ65 ἢ 16 ἰΔΌδγηδοῖς, δπά, σοηβοαμδηζίγν, 

ΔΠΥ βυοῃ βυάάσδη δηά ἀδϑίγυσςξινα ουϊουγοῖ οὗ Ὑδῆνεἢ 5 δηροῦ 

ἃ5 Μὰ γεδά οὗ ἴῃ 2 5. 668. δηὰ ἴῃ βανογαὶ ραϑβαρεβ οὗ Ρὶ (171 

(1646) 185 εἴς. ; ορ. 81:9).---ὅ8. (4π|ῶώ4 ἐλ6 Ζεουΐ6ε) τλαΐζ ζέθ6 ἐλδ 
ολανρο 97] υβεὰ δ5 ἤδγσθ ψτἢ ἃ ρϑη. οὗὨ [6 οὐ]. ἴο Ὀ6 συαγάεά 

τῃ6 ρῆγαβθ (ΠΟ ΦῸ Ὁ) 15 ομαγδοίογιϑῖς οὗ Ρ δπά συθβεαυδηῖΐῖ 
Ύ ηρ5, 85 650 οὗ ΕΖεκίαὶ (ορ. 6.,». ΕΖεΚ. 4οὐδ- 4481... τ ΓΗ. 
2382); οἱοβεῖίυ σοπηδοϊοά τ 1815 15 τῆ Πἰπλδιίοη ἴῃ Ῥ οὗ {πε 

Ρἤγασθα “Ὑδῆννεἢ᾽ 5 οδδγρα" (ἴμεν. 8535, Νιι. οἶθ) ἴο ἃ ραγίίουϊαγ 
ἀιίγν, ψβεγοας ἴῃ δαγίϊεγ τ Πρ 1 ννὰ5 υϑεαὰ ὉΠ ἃ πιοῖα 

δἜΈπογαὶ γοΐδγθησθ, 6.9. απ. δ (ΤΕ), ΠΕ. 111,--.-ὅ4, Α οδαγδο- 
ταγϑεῖσ ρυΙΘΞΕν ἐογπιυΐα ; ΟΡ. 6.5. αη. 653, ἀπά ἴογ ἃ ἢ] [15 
566 τ. 2.0.7. Ὁ. 132, ἢ. 11- 

11. ΤῊθ νοβίζΐοη οὗ [88 Υὲἱδθβ ἰῇ σᾶτὴρ δηὰ οἢ ὑδ6 ἸΠΔΙΟΣ, 
διὰ ὑπ|0 17 ὨΌΠΙΌΘΙΒ.--- ΤΠ ῥγοβαηΐῖ ἔογηι ἀπά ροϑιτίοη οὗ τ ϊ5 

ομαρίογ δγα ργοῦδοϊν ποῖ οὔἹρίηδὶ : 566 αῦονα, Ὁ. 3. 

ΤΏ νῦΐοσ 566 πὶ5 ἴο πᾶν οοηοεϊναά {πΠ6 5γϑϑία σδπὶρ ἴῃ 

(η6 νη] Ὰἄθγη655 858 ἃ αυδάτγι]δίοεγαὶ ; τουπμά π6 ἴδηΐ οὗ πηϑοιϊηρ 

85 ἃ σεηίγα γγχὰ5 80 ἰηηογ αὐυδάτ] ίογαὶ ἐογπιθά Ὁ. [6 ὑγίθςῖβ οὐ 
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16 Ε΄, δπά {π6 [ῆτεος αἀϊνίΞοη5 οὗ [,ανὶ οπ [π6 ταπιαϊ ηἰηρ ἴῆγαοα 
βἰάδ5 (ν.}, ορ. 145 δὲ χ528. 30. 85, 88). Αῃ ουογ αυδάτ!]δίογαὶ ννᾶ5 

ἰογγηθα ὉΥ ἴπ6 σδπ1ρ5 οὗ {πὸ νεῖνα ἔΠΠΡ6 5, ἴῆγεα οἡ δδοῦ 5ἱάβ. 

ΟΥ̓ δδοῖ κεῖ οὗ ἴῆγβ ομδ {106 15 ἀπε! ηρι 56 α ἀῦονε {6 ταϑῖ, 

δηὰ ρίῖνοϑ 15 πδπι6 ἴο {6 δητγα σδρ οἡ 15 5ἰάδ; [Π6 πιδδη- 

ἱηρ᾽ οὗ 3Η οογίδιηἱυ βεεπὶβ ἴο Ὅς {πὶ [Π]158 πιογὰ ας. ηρι ϑῃδά 
{γῖῦα οσουρίοα {π6 σδηΐγαὶ ροβιτίοη οὐ [15 546; (ὅ ᾿πιρ]165 
(πὶ 115 ροϑιϊΐοη ννὰβ δὲ ἴῃ6 επα οἵ ἴπ6 5:46, ἃ νίενν δάορίεά 

ΌΥ ἔενν πιοάδγῃ οοπιηηδηΐδίοτβθΌ. Τῆ6 διγδηροπιθηῖ ἀαϑου θα 

ἴῃ 3ἢῆ πᾶν Ὅ6 5ῆονη Ὀγ ἀΐαρταπὶ {δι18---- 

Αϑδογ, Ὅδη. ΝΑρΡ (ΔΙ". 
ε ι 
“Ξ ᾷ 
Ε : Ἔ “᾿ Μοτγδγίι 68, τ 
Ε Ο 
ἃ ἐν τα 

Ν εἰ 
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“ ζομαίῃ 68. Β 

.Σ Ν 
σαά. Ἐδυῦεη. ΘΙ πΊδοη. 

νε περά ποῖ βδιρροβα ἴπαϊ {πὸ τυγῖογ Ῥ4565 ἢ15 ἀδβοσρίοη 

οὔ ΔῃΥ ρεγηρ ἐγδαάϊπίοη οὗ ννῆδιὶ δοίιδιν οσσυγγεά ἴῃ 16 

ψ]].Ὰἀαγη6 55, οὐ οἡ κηονίδάρο, δ ἢγδί οὔ βεοοηά ἢδαπά, οὗ 186 

ἔοτγηι οὗ ἴΠ6 Βοάαν τη σδπιρ5 ἰη ἢ᾽5 ον {ἰπΠ|6. Α5.4 πιαίίοσ οὗ 

ἔαοϊ ἴπ6 ἀδεθογιρίίοη 15 δ νδύίδησα τυ δα δγ ἰγαά!τοη, νν]οἢ 

Ρ'δοθά {π6 βδογϑά ἰδηΐ ομζσζδ τἰῃ6 οαπὶρ (Εχ. 431" Ε). 

νμαῖ {86 υϑυ2] ἔογηι οὗ ἴῃς ΗἩδῦτενν πλΠ]Π  ΓΥ οαπὶρ δοίυδ!ν 85 να 
οδηηοί οοηβάθης Υ βὰν. Ετοτῃ πε ἰδγπΊ5 ΠῚ (21195.}, ΝΜ ὨΙΟἢ 15 οί δοίυδ]ν 
υϑοά οἵα Ζ͵εδγει σατιρ, πὰ Σ»Ὸ πιδῆν πᾶνε ἰηξεγγεά (μδὲ ᾿ξ τνναβ σοπηπιοην 
τουηπά (Ξ δὲ. ς.ὐ. ““Οδπιρ," 8 1. Μοάεγῃ Βεάδν σδρ5 ἀτὰ ϑοπιοιϊπι65 
γουηά, ἀ5ρθοῖα Πγ θη 5π|81} : Βυγοκπαγάϊξ, ϑεάοιέη απαὶ Ἡγαλάδγς, ἰ. 44; 
Ὀουρῆίν, 44γ. 2 ες. ἰ. 46 ("" Η!5 ρεορὶε νὴ ἢ δἷπὶ γεγα βοπλα {ΠΙγὶγ ἰςηΐβ δεῖ 
ουΐ ἰπ δὴ ονδῖ, νυν Ὡς ἢ ἰ8 {Ποῖγ παπηεῦ ἴῃ {Π656 ρατγίϑ "᾿---ἶ. 6. Ὀεΐννθθεη Αγΐα 
δηῃά Μδοῃ), 1. 209 (““Α πιθηΖ}} οὗ Β. ΑἸν, βἰχίεωςΐ Ὀοοίῃ5 ριοῃοά γἰηρ- 156, 
το ΠΙΠογῖο 1 πδὰά ποῖ βεεη ΔΩῪ ποπιδαάβ υ86 ἴῃ Αγαρῖδ "---θαν ΗΔγ1]}} 
Εοτ Βεάδνν οδπιρβ ποῖ γουπά (που Ρ ἢ ͵5ο ποῖ αυδάτι]αιοτγα]), 58ε6 Πουρ ἢν, 
ἱ, 414, 221, δηά ἴδε ρἱοΐυγε δοίη Ρ. 385; α'5ο ϑεείζεη, ζἰείσοη, ἰΐ. 2908. 
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18 ΝΌΜΒΕᾺΝΞ 

ΤΠ6 ἀεδογριίίοη γαΐμογ ὄχργαϑθοβ 8ὴ 1464---ἰ(παὶς οὗ Π6 

ΒΔ ΠΟ ΟΠ γηρ ργαβθηοα οὗ ἀοά ἰη 5γδοῖ 5 πὶ άϑςῖ (ΟΡ. 5δ, [,μαν. 1 «δ 

ΤΠ6 ϑδογεά ρύδϑοαηοα ποοᾶάς ἴο Ὀ6 ριδαγάβα δραϊηβί ὑπάσ 

ΔΡΡτγοδοῖ, ἤδῆοα ἴπ6 βδογεά οδβϑίε οὗ [,νὶ βεραγαῖθ ἴπῸ ἴδῦοϑγ- 

Πδοῖα ἔγοπι ἴπ6 βϑοιΐαγ {Π065. ὙΠ πιοβσί βδογεά οδϑίθ, ἴῃ 6 

Ῥτὶοϑῖβ, συαγά (6 επίγαπος ἴο πα ἴδηΐ οἡ ἴδε Ε. 

ΤῈ υῆϊοσγ, τῦδο ἴπυ5 Θηλροσϊα6 5 ἢ15 ἰάθαϑβ ἴῃ ἃ μ᾽ οΐαγα οὗ 

{πΠ6 ραϑῖ, οἵνεβ βδοπιοίῃιηρ 'ἰπ 411 ργορδὈ ΠΥ ἴο ἘΖοκΙοΙ, ΠΟ, 

οἱοίυγηρσ ἴπ6 1664] ἔπΐαγα, τηαῖζας σδδηδη δὴ ὄἽχδοῖ ρδγδὶ] εἷο- 

βταπὶ δποϊοβιηρ ἴῃ6 ἰοηρῖ6, ψΏΙΟἢ 15 ἴο Ὀ6 ἱπιπιοά!δίο Υ δατ- 

γουηάεα ΌΥῪ ἴπ6 ῥγίεϑῖβ, ἴπ6 [ν᾿ῖ658, ἀπά ἴα Ποῖν οἷν (ΕΖεῖ. 
48). Ιη ἰἴβ5 ἴυγη [ἢ6 ργαϑθηΐ ἀδϑογρίίοη τὺ πᾶνα ᾿ηβυδησθρά 

1π6 διΐῃογ οὗ ἴῇ ΝΊ. Αροοδίγρβαε, ψῆο, ποννανογ, ρῖνοϑ γεῖ 

ἴγαον Ἔχργαϑϑίοῃ ἴο {π6 ἰάδα ἴῃ ἢἰβ ἀερίοίίοη οὗ [6 οἷἿΥ Ἰνῃιο ἢ 

[165 ἔουγ βαυδᾶγα, δηά, ἰηϑδίθδά οὗ Ὀεΐϊηρ βαποίιιῃεά ὉγΥ ἃ ἤχεά 

σαηΐτγα οὗ {πΠ6 ἀϊν!ηα ργδβθοσα, 15 ΤΥ ΠΟΙΥ 11 πλὶποα Ὁ ἴΠ6 δἴογΥυ 

οἵ αοά (Κεν. 21). 

Τα ἀεἰ4 119 οὗ ἰἢς ἀδδοῦτριίοη αγὸ ηοί Α]16« ἴῃ δἱ πβαρῇαζαγά. Ὑδουρἢ 
ΘοΏσΘΣΑΙΥ ονετγὶοοϊκεά, ἰὶ 15 οἱ αἰ Πῆου ἴο ἀδίεςϊ {πὸ τε 80η5 ἔογ ἴδε πδπηεῦ 
ἴῃ ἡ ὨΪΟἢ ἰῃς ἰΓθε5 ἀγα αἀἰβιγίρυίεά, υά δῇ, ἰη Ρ (6 ρτγο-Ἔπιίπεηϊ ἰγῖρε (5ες 
δῦονσ, Ὁ. 14), οοουρί65 (6 οδηΐγα οὗ (π6 πιοϑὶ Βοηουγδῦϊο 5146---ἰἢς δαϑίογῃ, 
Ῥάγα οὶ ἴο {π6 ργεϑίβ οὐ ἴῃς ἱππεγ οογάοῃ. ΜΠ Πίηλ δε αϑϑοοϊδιεα (ἢ 6 
ἵπο γουηρεϑὶ “' βοηβ᾽ οὐ 1,ὄδῇ, ννῆο δγὰ βἜπεγδν δηά πιοϑὶ πδίυγα!ν σοΏ» 
πεοϊεά νυ πῖσι. Τα βουϊδεγῃ βεδθβ ἴο Ὀ6 ἰδ6 ποχί 846 ἴῃ ἱπηροτίδηςε ; 
οη ἰΐ ἰῃς Κοπδίῃι.68 δηοβηιρ, ῆο, ἰΠουρ ἢ ἀδδοοσηδοά ἔγοπι [εν ̓8 βοσοηά 
80η, τε (δε ,εν!ςδ] ἔπ ΠΥ ἔγοσ νὩϊσ ἢ (Ππ ρυῖς58.9 βργαπρ', δηά τνῇο δὰ 
ἰηϊγυϑίεα να τἴλ6 οᾶγα οὗ [ἢς πιοβὲ βδογεα οδ]εςίβ.Ό Τῆοβε ἢΟῸ ΘὨσΔΙΡ οὐ 
(86 ϑουίῃ, πιογεονοῦ, ἱπιπιεα δία ν ἕο! ον ἢ 6 δαβίογῃ ἐγ 65 οὐ ἴδε πιαγοῆ. 

ΤὨς 9ϑουἢ 15 οσσυρί δα ὉΥ [Πς ταπταϊπίηρ 50η8 οὗ 1,κδρ, Εεδυῦδη δηά ϑίπιδοη, 
(ἢ ς γϑίθογη πδίυσγα Υ οσουργίην {Π6 σοηΐτα. Βυῖ δ ἰγὶδς 8 πεεάεά ἴο φςοπ,- 
οἱείς τῆς ἰγῖο ; 185 ἰ8 ἡδίυτγα! Υ ἑουπά ἰη [ΒὨς εἰεβὲ “( 5οη " οὗ [6489 πδηά- 

ταδὶ ἀ---ΟδΔα., Τῆς ποχὶ βἰά6--(Ὠἰγὰ ἴῃ γδηῖς, δηὰ οσουρίεα τυ ΌΥ ἰῃς 
Οεγβῃοηΐίοϑ, πε ἀεβοοηάδηίβ οὗ 1,εν} 5 οἰ εϑὲ 8οη.---ἶβ δε ΌὉγ ἴῃς (γος 
Ἑδοδεὶ ἐὐρο5, Ερμγαῖπι (ΌΥ ἡδίυγε 86 βεοοηά-Ῥοτη, Ὀυΐ ργοπιοίεά, δοοοτγά- 

ἰην ἴἰο δεῖν ἰγαδιπίου (ἡ. 48158.), ἰο ἃ δίρ;βεγ ροϑβίτίου ΌΥ ]Δοοῦ) οσουρΥ- 
ἱηνς ἴα οεπίγο ΕἸΠΔΙΎ, ἔπ πογίἢ 15 μεϊὰ ὉΥ ἴε ἴῃγεθ γοπιδίηΐηρ “ δο9᾿ 
οὗ ἴπ6 παπάπιαϊ 5, με εἰἀδϑὲ Ὀεΐηρ' ἴῃ ἰμ6 οςηΐγε. 8.66, διγίμεγ, Οὔαυ, 

“ΤὨς [,15(5 οὗ ἴδε Ὑ ψεῖνς ΤΙΡε 58 ἴῃ Ἐπροσίΐον, ΜΑτΟΐ 1902, ΡΡ. 225-240. 

1. 70 οξος απᾶῖ 4.705] Μοβεβ οἠἱν ἰ8 τηδηϊοηδά ἴῃ ν. 5}; 

ορ. 1 η.---9. ρα λὲς στον σογηβ4}} 50 ἴῃ ν.Ἶ 10. 18. 36 Ξυ σους 
“ ΟΙΡΘΠΥ᾽" ἴον ““βίδπάαγά" οὗ ΕΝ. : 866 ΡὮ]]. η.---8.. 2λῈὲ 

δμδίργ] ὙΠῸ ἴαγηὶ (ΠΝ) 15 οὗ ψἱάβ πιεδηΐηρ { -ξ “ 5' βρη," 



1Ι. :--1} 10 

“4 γηδτῖς ἢ, δηᾶ οσσιγβ πούνῆεγα εἶδα ἢ 15 ᾿γοϑοηΐξ οἰρπιῆ- 
οδἰίοη, δχοορῖ, ρογῆδρϑ, ἰὴ "5. γ4. Τα ιἱδ6 οὗ Θη5ΙΡῺ5 οὗ 

βίδηδεαγάβ ἔογ ἴῃ 6 βανεγδὶ δηλ} 165 ἔογΠΊηρ᾽ 8Δη Θποδηιρηθηΐ 15 

ἔγις ἴο πιοάδγη Βεάδννιη ουξίομμ, δηα ΠΊΔΥ πᾶνε Ὀδεη βιιρροβῖεά 

ἴο [88 τυειῖαγ ὈΥ δυο ουδβἴοηι ἢ ἢ15 αν. “1Τἢε Βεάπΐη σοπληρ᾽ 

Π6δΓ ἃ βἴελά ννῆεγα ἴΠδΥ νν1}} αποδπιρ, Ζεγά γοτυγησδά ἴο τι5; δηά 

ννῆογα δα τπουρῆϊξ ροοά, ἴπογα βίγιοϊς ἄοννῃ ἴδ6 δ66] οὗ ἢ 5 14]] 

Πογβοπιδη 5 ἰδποο, σλοίζα οἵ γογηδὰ, βἴδρριηρ 1ἴ ἸΏ 5ΟΠΊΘ βδηαγ 

ἀεβογί Ὀυῇ ; {Π|5 15 {π6 οἰαπάαγά οὗ Ζεγά᾽ 5 ἔθ] ονν5}:0Ρ,---ἤεγ 

1ηδι Θπμσδρ ἢ Πἰπὶ πα ἀγα οδ᾽ δα ἢϊ5 ρεορίβ." ἢ Μοάετσγη 

Βοδοΐαγβθ 7 ἤανθ ρϑηθγαιν οοποϊυάδεά παῖ τπ6 ι5ὲ οὗ ἴνο 

ἀϊεγεηὶ ἤδρϑ 15 μεῦα 1π1ρ]164---ἰἢς ἐΔΠΊΪν δηβιρὴ (ΠΝ), ἀπά 8 
βίδηάαγά (051) ἔογ εαοῖ ρτοὺρ οὗ ἱποβα ἐγῖίδεβ. Βαΐ 56 ἰαβξ ἢ. 
Τῆδ τπηδδπιηρ οὗ ἴπΠ6 νεῖϑβα 15 γαίποσ {Π15: [6 ᾿παϊν!άτπα] [5τδε]- 

ἰῖ65 δῖα ἴο Κααὲρ ἴο {παὶγ Ῥγοροὺῦ συδγίογϑ  δηπὰ ψιτπίη {Ππ6 56 

ΓΘ ἴο ΘΠΟΔΠΊΡ ὉΥ ἔδπι1}165. Τα πηοάογη Βεάδνίη αἷθο σποδπρ 

“ὉΥ Κιπάγεάς᾽" (ουρπῖν, “4γαδία Τοεογία, 1. 414).---8.--10. 1 

{πε Ξυρρεβξίοης πδάδ ἀρονα (Ρ. 2 ζ.) ἂγὲ βουηπά, ἴῃ πεῖν οὐἱριηδὶ 
ἔογτι ἴπ656 πον ονοτϊ]οδάδα νογϑοβ γα: 4ηπὲ ἐλοδα “οἦο θησατη 

θασίποαγας ἐοτοαγας 126 5:|-7έδέριρ σλαϊΐ δὲ ἐδλθ σορεῤαην οὗ ἐλε 

σα οὗ γμαάσλ, απα ἐλοσο ἐλαξ σμοαρη δοοίασ ᾿ζρι σλαΐ ὃ ἐλα 

ἐγδο Οο77 7οδασλαῦ αἀπα ἐλ ἐγδο οὐ Ζεδιέμη,; ἔλο5θ τλαΐί σέαγί 

ομξ (οα ἴῃς πΊᾶγοῇ) 32,752. 50, 5᾽ Π:]Αγῖν, ἴῃ [Π6 σογγεβροπαάϊηρ 
βαοϊίΐοηβ, ν. 190-16. 18:24. 265-81 8. Σαείποαγας ἐοτοαγας 2}.6. διει- 

γε)» ) 4,8. 4415, Εχ., 2η18 ,818, 705. τοδί (Ρ); Ὄορ. 05. 1912 (Ρ), 
δηά, ἔοτ ἃ 5ἰπλαγ γε υπάδηου, 566 Εχ. 2618 (Ρ). 

17. Απα ἐδ6 ἑοηξ οὗ πισοίΐγρ, ἐδ6 σαρερ οὗ ἐλ6 Ζουΐΐος, δλαϊὲ 
σοΖ Τογίλ ἐμ 226 ταϊάοζ ΟΣ ἐλ6 (οὐδόν) οαριε] ἴῃ 6 δρροβιοπδὶ 

δυδ]οοι 15 αν κιυναγά; ἴῃς ἀΠ ΠἤΠουΠΥ 15 οοποδαϊὶδά τη ΕΝ., ΒΟ ἢ 

ἷθ ΞΙΠΙΡΙΥ ποῖ ἃ ἰγτδηβίδιίίοη οὗ 32. Α ἀϊβεγοηϊς νίενν οὗ τῃς 

ογάδσγ ἰῇ ψῆϊοῦ (π6 1,ονιτ65 πηαγομαά 15 τἀκδη ἴῃ 1ο}7. 2]; 566 
Ὠοΐα5 ἴπογα.---Ἃ(ς 2λεν σποαρ, 5δὸ δλαΐί ἐλεν σίαγέ] Τα βυδ]εοῖ 
5, οὗὁἩ οουγδο, ἴπ6 [μοαντῖ65, οὶ 845 [Όπη ΕΖτγα, ἴῃ ογάδγ ἴο δνοϊά 

[6 σοηῆϊοϊς τι τοῦτ Σ 1, 11 μάνα ἴἴ, τῆ6 βδϑουΐαῦ ἐγῖθος. 1. 

[1η1115 [Π6 ἔοτοα οὗ ἴπ6 ᾿ψογάβς ἴο ἃ οοηῆγηιδίίοη οὗἁ οἶδιιβε κα: 

“ Βουρῆϊ, Αγαδία Φεδεγία, ἷ. 221} Βε6 8150 Βυγοῖκπαγαάΐξ, Βεαοτεῖν αϑπὰ 
Ἰραλάδγς, ἰ. 34. 

ἰἱ ὨΪ., Νον. (44 γοὖ. Ὁ. 162), Βυξϊ, ΒΏΒ. 
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ἃ5 ἴῃ 1 ενϊτε5. οἱ τοπεά ἴπ 6 πιά άϊα οὗἩἨἉ τ[π6 {{|ῦ65 (153), 50 
ᾶτ6 ΠΟΥ ἴὸ πιαύοῆ ἰη (Π6 πιάάϊα οὗ ἴθ. Βεῖ [ἢ ο]] ον ίην 

οἶδιιβθ, “"ἜνθγΥ οπδ ἴῃ Πῖ5 ρίδοθβ, δοοογάϊηρ' ἴο ἴπεῖγ σοπηρϑηΐθβ, ̓" 

Β566Π15 ἴο γεαυϊγα ἃ ψιάοσ πηοαπίηρ, δηα ἴο ἱπιρὶῦ ταὶ τῃς 

[νιῖ65, {κὸ τπ6 νεῖν {τῦ65, νοῦ αϊνϊἀεα ἱπίο (ἔουτ) 
σοπιρδηΐϊθβ, δδοῦ δανίηρ ἃ 56εῖ ρίαοθ δἰ1κα ἴπ οδπὶρ ἀπά ου 

([Π6 τηᾶτοῆ. ὙΤΠαβα ροβί[Οἢ5 ἴῃ ΟΔΠῚΡ δῖα ρίνθη σωδεσσμοημίν 

ἴῃ {π6 ῥγεβεηῖ (473. 39. 8δ. 88) Ὀχ ΤΠΔΥ δᾶνα Ὀδοη ρβίνεη δδιΐΐεσ 

ἰη τς οτρίηδὶ, ἔογπι οὗ ἴῃ6 πδγαῖϊνα (αρονα, Ρ. 32). Ο [Πϊ15 

νίαν οὗ ἴτἴῃ6 νογάς ἴπΠ6 τῦιΐοσ πιοδηβ πὶ ἴπ6 ογάδγ οἡ [πε 

το ψγᾶ5: (1) Ρυίεϑίβ, (2) Κοβδίμιῖαβ, (3) ἀδυβῃμοηϊίαβ, (4) 
Μεγαγιῖας; ορ. ἴῃ6 αἀϊαρτγαπὶ ἃρονβ.---ὃ2. ΤῈ διυδβογιρίίοη 

ἴο ἴπ6 τἰαζογπθηῖές ἴῃ ν." δ 8 αἴσ, ; ορ. 15 9---88 οογγοβροηάς 
ἴο 199, Ῥυΐ ἴο ποίῃίηρ ἰη ἴΠ6 ργδβεηΐ οπαρίοσ.---894, Τα ργορϑῦ 
βυδπογίριίοη ἴο πα αϊνίης ἐμείγμοζίοτις ἴῃ ν. 3, οἷς. 

Ἅ. 10] 8οπις δυο πιεδηΐηρ 89 σΟΠΊΡΘΩΥ ἰβ ἀδπιαπάεά ἰη ν.ὃ δηά ἴ9 
βυϊα 16. εἰβαυναγα (ν. 19. 17. 18. 35. Σ1, δὲ. .82 χΛἹά. )δ, 32,28 ΤΉΘΓα ἴ5, ἰξ 15 ἴγις, 

΄ [“] “ 

π||6 εἰγπιοϊορίςδὶ βυρροτῖ ἴον ἴΐ, ἄϊο-ὸ “ἃ ογοννά οὗ τ δη,᾿" ηοὲ σουηίης 

ἔστ τους. Βυΐ ἔποῦα 18 βοδύςοεῖϊυ πιογα ἴον 86 υϑι}} ἀοοερίδα τεηάεγίησ 
“" βἰδηάαγά." Αποίδηϊ ἐγδάϊτοη σοηϑἰβίο ΠΥ βυρροτγίβ δυο ἢ 8 πιοδηΐηρ 85 

ἰδὲ πον βυγρεϑίεά : (ἀ τάγμα, “ὁ Ἰωδος, ΖΦ Ὁρὸ (:-:- τάξι5) ; 866, ξυγίδετν, 

μ6 ἀἰθουθϑϑοίοηβ ΌΥ ΟΥΔΥ δηά Οδαγης ἴῃ 70}. χὶ. 92-10ο1, 232--226.--- 
ἄ, ὉΠ ΊΡΕΙ ἸΝΏΧ) 50. 9. ἰΐπι68 ἰη 38; διὲ ἴῃ ν.δ 811 δηὰ ἴῃ 5. ἰπγουρῃουΐ 
ἸΡΕῚ ἸΚ2Χ, αδίογβοη ἴῃ 5307. αὔρυὲβ ἴογοι Ϊν ἴῃ ἕανουγ οὗ ὈΠῚΊΡΕΙ 
(πγουρδουῖ, ἀπά οὗ γεραγαϊηρ ἸΚΏΧ) 48 δῇ ἱηϊεγροϊδίίοη ὉΥῪ ἘΣ ὑπάεσ (Π6 
ἰπῆυδηςα οὗὨ 1οἾ28.. ογ οὗ βεείησ ἰὼ ἰῆς ἔννο ἰδγπὶβ ἴγαοθϑ οὗ ἔἴννο γεοθηβίοηβ 

οὗ Ρὶ Ββεγε ἔμυβεά ἰορείμεγ. ---δο ὃν Ὁ2π}} (πε 11} ργεάϊοδίς 19 Ἴϑσ" πϑὸ τ 
121 πὸ ν.7 (γεδὰ γαίμεγ Πϑοὶ ἃ8 ἴῃ ν. "Ὁ 33. 9), ἐ-6. εδοῦ οὗ {86 ἵνο ἐγῖθεβ 
ἐποδπρ8 δαϑίάε (9) ]υάδῃ. (τ, οὐ {πὰ οἱπεγ βαηά, ὉΥ ἱπβεγίίηρ δὲ {πε 
Ὀερίπηίηρ οὗἉ ν.Ἷ καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι (- αὐτοῦ, ν.}3), ἰτχαρ]]65 {παὶ 
Ιϑϑδοῦδγ ΟΪΥ ρἰοῃδα ὉΥ ἴῃς 51ἀς οὗ υἀδἢ, δπά παὶ Ζεδυϊυαη ριςΠεα Ὁγ 
1ῃς6 5:ἀς οὗ ἰββϑαςβδῦ; 50 ἴῃ ἴπε σογγεβροπάϊηρ νν.---Ἶ. ΠΡΌ] 5. 95 δῃά βοπια 
Ηερ. Μ55. πρϑὺ; Ἴορ. ἰαϑὲ ἡ.---θ. "5ν9»}] (ἃ 5. Ῥ ὦ οὐιε τῆς 1: 80 δἷϑο 
(εχοαρὶ ΖΦ) ἴῃ ν."ϑ"; ορ. 33 ἴα ν.9.8... 18, πο} ἰῃ ν.}0. 5. (Π6 ἴαγπι οἵ 
Ῥοβιτίοη ργβοαεάεβ ὈΠΝΩχῦ : 50 δαγα ἰῃ ((.---20, γ»}}}] τεϑὰ τυϊτἢ 55. γ»ὃν Ὁ2Π|Ὶ. -τ- 
81. 55.110] ποὶ ἔουηά ἴῃ ν. 19. 5. Οη (δες οἵπεγ παπᾶ, Ὀπκῶχν, τυ βὶοἢ να 
Βῃουϊά Ἔχρεςῖ πογὰ δέος πιο, 158 πλἱβϑίηρ. 

ΠῚ. 1-4, ΤῊΘ ρομθγαύϊοιβ οὗ ΔΆτσΟΣ.---ἰἢ δυθβίδηοα ἃ ΠΊΘΓΘ 

τεροιτοη οὗ Εχ. 6523, μον. 1τοἱβ. [Ι{ ἀρρϑαζς ἴο 6 ἰπεϑογίθά 
δγα ἃ5 ἃ ὑγείδοα ἴο ν.ἕ ὅδ: νυ ἃ νίενν ἴο Ἔχρίδϊηϊηρ “"Αδγοῃ 

ἀηὰ δῖ5 5οηβ," ν-" «“ὙΤΠ6 δποϊηϊοα ῥγίαξσίς" 1ἴἢ ν.ὃ Ὀεΐγδυξ 



1. 322-111. 1-τ 4 21 

π6 Ὠδηά οὗ Ῥ᾽: ορ. [Ιηϊγοά, ὃ 11.---]1Δ. Δοιο {λόδο αγὸ {26 
φεηιογαΐζοτις οὗ. . .] 2.0.7. 68. ὙΤπα βάρ 15 ποῖ αυϊία [Π68 
5ΔΠ16 85 ἰῃ Ρ᾽5 ἡδιγαῖινα ἴῃ (ἀδηαθβῖβ, βίηοα ἴδ6 βιδ]εοῖ οὗ ναὶ 

ἔο!οτνβ (ν.5 8.) 15. ἴῃ6 ἀδβοεηάδηϊβ οὗ 1,ονὶ (πο Αδγοη)ὴ. Τῇ 
Ἰηϑβογίίοη οὗ Μοβεϑ᾽ πδῆια αὐΖδ᾽) Δδγοὴ 5. πα ϑι14].--- 7) γιοι γι 

διίπαϊ ορ. Ἐχ. 2416 4118, [1δν. 88. 251 )οήδ 284, ΝῺ. 288: οἱ. 

“Ἔἴὴ τΠ6 ψ]ἀαγηεββ οὗ δἰηδὶ,᾽ 1ι1 4,414 ο].---8. Ἡγλο τοῦγ ζρ- 
σίαἰ64)] ἰἴϊ. ““ῃοσ6 παπὰ ννὰβ ἢ11εἀ." ὙΤῇὰὲ ρῆγαβε ρηλδ' 
γἄζ 15 δποϊδηϊ (]υἀ. 1γδ: 15), ἀη Πδᾶ5 ἃ ρᾶγδ]]6] ἴῃ ἴῃ6 Αβϑϑυγίδη 

φησὶ ξαζί. Ἐ 11 ἰ5 βαϊά, ἔογ ἰπβίδησθ, οὗ Ἐδπ)ηιδη-ὨΙγαγὶ 11. 

(αὶ ἴπε ροά Αβῆιγ “" Β|16 πὶ5 παηᾶ νψ ἢ δὴ ἱποοιραγαῦϊα 

Κιηράοι" (ΚΛ 8. ἱ. Ρ. 190). ΤΤῃα ρῥγαϑοῖϑθε οὔρίηδὶ βϑθῆβα 5 

υησοτγίδίη ; δοοογάϊηρ ἴο βοπΊα, 1 τηθδηΐ ““ἴο ἢ]1 (Π6 Ππαπά᾽" 

ΙΓ πιοποΥ (ορΡ. [ι.ἃ. 1γὅ. 12 ὙΠ 185); δοοογάϊηρ ἴο οἴδοζϑ, 
ἢ τη6 οβῆοα ἰο πο οἠδα ἰ5 δρροϊηϊθά (ορ. ἴπε Αϑϑυγίδη 

158406); δηά δοοοσγάϊηρ ἴο οἴποιβ, ἢ [Π6 ϑδογιῆσα (ςρ. 
2 (ἢ. 139). [δἴογ, ([Π6 οτἱρίῃδὶ δεῆβα πιυδῖ ἤᾶνα Ῥδθη 
ΘΟΠΊΠΙΊΟΠΪΥ ἰοκὶ βρῇ οὗ, ἔογ 1ἴ 15 υξεα οὗ {πε αἰίαγ (ΕζΖεϊς. 4428. 

ΟΡ. γ88 ΡΗ11. η.}); δεῆσα ἴῃ Ρ {π6 ρῆγαβα ΠΥ Ὀ6 τοηάἀεγεα “ὁ 1ῃ- 

5[4116ἀ " οΥ ““ἰηδεἰτυτ6α.᾽" [-.4, 4πΩὼ λεν λα πο οληάγομ) ποῖ 
βἰδίϑα ἰπ [ἰμὲν. το, Ὀυΐ τοαρϑαϊθά ἴπ τ (ἢ. 245. 

4, ἽΞΙ Ὁ)2] οϑβίγ. 8.5, Ζ.9., Ρ8. 1:28; Πδν. 25. 21 ψἸ ἢ βαρ οἱ ἰηϑἰεδά οὗὨ 
56Γ6 (ορ. Ὁ, Ἴ82) ἰ8 ηγά ρὲ,, ηποὲ ἰηΐ. (Θιγ.); Ο.-Κι. 52 2. ο.--Δ. ΚΊΠΝ] Πόγα 
85 δνεγυνπογα (εχοορί Α ἴῃ ἔχ. 633 Αβισουρ), ἴῃ ΟἾ. 859 ννεῖ δ8 ἴῃ {Π6 
Ρεηϊ., (τ γεαάβ Αβιουδ τε Ἴ3Ν ; ὙΠ ΚΊΠΩΝ ορ. κιπον, κὴπλ πᾷ, ἦν 290] δὲς 
85 ἴῃ 1,δν. 10“ ; ςἷ. 2661, Ιῃ τ ΟὮ. 2423 ὈΠ2Κ 550 8 δι δϑευἱοὰ ἔοτ {π6 ἤἢγϑί. 

ἍΝ 50 δῦ ΠῸ, σρ. 2 5. 219.---}79}} Ρ]. (1 ΟἿ. 243) ἀπηεοαββαγυ ; Πᾶν. 112ὖ. 

ὅ-18. Τὴ 0 Ἰηβύϊδαϊί,οα οὗ 80 ιθν]ῦ98 ἃ8 ἃ οδδίθ οὗ ρυιθβίβ᾽ 
ΒοΙνδηΐβ.--- .6 9 σοησθγαὶ ἀοβδογριίοη οὗὨἨὨ 6 διποίίοηβ οὗ {6 
νιῖὸ5 δηά {ποῖγ βυθογάϊηδιίίοη ἴο ἴπ6 ρῥγίθϑίβ; ν. 3. {Ποὶγ 

ταϊδίοη ἴο ἰϑ5γδαὶ : ΠΟΥ ἀγα ἴῃς τεαργεβθηίδίνεβ οὗ ἴῆ6 ἢτγϑί- 

Ῥοτγη---ἃαὶ ροϊηξ εοἰαδογαίεα ἴῃ ν. 0 δ᾽ ; ν, 36. δ1. 86. (ῃἢ6 Ξρϑοϊῆς 
ἄἀυ165 οὗὁὨἉ {1π6 ἰ[ἤγοε [(ονττϊοαὶ ἕδη} 165. 

ΙῺ τπ6 ρῥγεοβδάϊηρ Ὀοοΐκ5 οὗ ἔπ Ῥεηϊαϊθιιοῃ (ον Ὧ85 Ὀδδη 

ἰγεαιδηῖὶν γεξεγγοα ἴο δ5 ἴπ6 δροῃυπιοιβ δησοϑίου οὗ ἴδ {τἴῦα, 

5 566 Ετοά, 6] 25. ἢ, 4455)γ. απατωυδνέεγόμοϊ, 429δ᾽; ορ. ΜΙ ποκκίοσ 
ἴη ΑΒ. ν. Ὁ. 2τ". 

ἙΙη δα ἀπίοη ἴο ἰἢς 1,εχίοομϑβ, 8εῈ Νονϑδοῖς, 4γελ. ἴι. 120 ἢ, (ἢ τοίογο 

δης65); Βαυάϊ 55ϊη, 47 γίεςίεγίδιε, 182 .ἴ.; ΔΝ εῖπεὶϊ ἰὴ Ζ4.7 Ἡ. τ8οϑ, ρρ. 
δοΐ,, 42. 
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Δῃάᾶ 845 ἃ ἰδὲ ποῖ ροςϑαδβϑίηρ ἴῃ6 οπαγδοῖογ οὗ 8 γε] ρίουξ 

σαϑίθ : ὅη. 295 24. 2575 4611 495, Εχ. 12 χἱ 665, ἘΏσίΠογ, 

{Ππ6γ ἂῦα ἔννο ραϑϑαροβ ἰη ΤῈ ΠΙΟΝ ΠΊΔΥ ταοορηΐϊβδα, οὐ οοη- 

τεπιρίαΐϊα, ἴπ6 βδογεά ομαγδοίοσ οὗ ἴπε {τῖδα: Εχ. 4156 42525.38. 

δῃά ἔνόο ραϑϑᾶρθϑε Ὀεϊοηρίηρ ἴο Ῥ" ννῆϊοῦ σογίδιηἶἷυ ταραγά 

[ἐνὶ 8ἃ5 ἃ βδογεά οδϑῖθ, Εχ. 4851, [,ρὰν. 2οδὲ [η)6 ΟΠ6 Ρζα- 
ΞΌρροβίηρ Νὰ. 4, ἴπ6 οἵποσ Νὰ. 4518, ὙΤΠδ656 δχῆδιιβὶ [ἢ6 
γεΐδγθησαβ οὗ 4]} πᾶς ἴο [,ονὶ τὴ αη. ἔχ. [μἐν. 

Ῥηῖοτγ ἴο Νὺυ. 1--ώ ἴπατγα 15, ἴΠ6η, πο τεΐδγεησα ἴῃ Ρέ ἴο βδογεὰ 

[ν᾿ ἴ65---αὰ ἴογαὶ ψὨΪΟΝ ΠηΔΥ Ὅ6 σοηνθηϊ ΠΥ υδεά ἔος [(αν] 

τοραγάδά 85 ἃ βϑδογεὰ οδϑίῖβ, ἤδη ἴη {πε ἰηΐεγαϑίβ οὗ οἴθαγηθϑβ 

ἴὴ6 ἀϊπιϊποϊΐοη ἡεδοάς ἴο 6 πιδάθβ. Υἵεῖ τπουρῇ ἴα ᾿πη5Ε υ- 

το οὗ ἴῃ οσαϑία 15 ἢγϑι ἀδβογιρεά ἴῃ ο. 2, ἴἴ 15 αυδ Ἔχοερ- 

ἘΙἸΟΏΔΙΪ Ρῥτγεβδυρροβεάῦ ἴῃ χτὅϑ 217. δ. ΤΠΙΘ ΠΊΔΥ ὍὈ6 8η 

δα! οηδὶ γοαβοὴ ἔογ {πιηϊκίηρ παι ἴπ6 ποι τὰ !]0ἢ οὗ [αν] 

οὔἱρίηδι!ν ργεσδάθαά τῆς δϑίδὈ] στη θης οὗ 1πΠ6 οδπὶρ ογάδγ 

(αῦονα, Ρ. 3). Βυῖ 6 (ῃΐ5 ἂ5 ἴΐ πιδᾶύ, ἴμ6 ἰηπεϊιςοη οὗ 

Βδογεά [,ον]ῖ65 ἴῃ ῬΡέ ςἰβϑηάβ δης γεν ἀραγί ἔγοπι δηα γοζίοτος 

[δ6 ἰηϑεὰ!}ἋᾺὉἢ οὗ {π6 ὑγίθϑδίμῃοοά. Α οογγεθοῖ δρργεοϊδϊίΐοῃ 

οὗ 1Π15 15 δϑβϑηίδὶ ἴο δὴ υπάαογβίδησϊηρ οὗ ἴπΠ6 δυϊμογ᾽β νίϑν 

οὗ [86 πίογοογαίίας οοηδεταςοη. Οδηθδίοριοδιν, ρῥγίεςῖβ δηὰ 

βδογϑά [αν τ65 ἀγα οοηπδοϊδά: [ΠΟΥ ἀγα βργιηρ' ἴσοι ἃ σοΙπΊοη 

Δησδϑίοῦ : 845 γα ρου οδϑίαβ ΠΟΥ ἀγα ἔγοπι ἴῃ ἔγβδι δηά 

ἴου δνθῦ δῃξγεῖν δηά οοπιρίείοϊν ἀϊσεηοῖ, οΔ116α4 ἱηΐο Ὀεΐηρ᾽ 

ΌΥ ἴνο Ρογίθοι Υ ἀϊϑπος δηά ἱπάδρεπάδηϊς αζς οὐ Ὑδηνεῇ, 

{πΠ6 ῥτίεϑδίβ ἢγϑί (Εχ. 28) ἴο ἃ ρεγρϑίιιαὶ απὰ ἜἼχοϊυβῖνα οτος 
(Εχ. 295, Νυ. 410), ἰῆδπ {π6 1 ονίε5. [νι το] ἀδβοθηΐ ἰ5 
ΑἰΚα ἴῃ ἔδοϊ δπά ΠΟΥ δϑβθηίαὶ ἴο {π6 βδογεά [ον ; νῆδῖ 

15 οὐ {πΠ6 δβϑϑθῆσα οὗ ἴπΠ6 ρυϊθϑίῃοοά ἴ5ς ἀδβδοθηΐ ἔγοπι “44470»--- 

[νι τ|ς4] ἀδθοθηΐ 5, ἃ5 ἃ πιαϊίογ οἵ δοΐῖ, ἱπιρίοἱῖ ἴῃ [ἢ15 δηά 

ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ, Ὀιι 1 15 ΓΠΘΟΥΘΓΙΟΔΙ ΠΕΡΊ ΡΊΌ]6. 

ΤὮΒ ρῥγεϑίβ, ἤθη, δα ποῖ δχαϊίεὰ 1νὶζαβ ἢ δηά ιιξὲ 85 

{π||6 ἃγα ἴΠ6 βδογεὰ [να δεριδάβδαά ργίαςίβ. Ου ἴπ6 οἵμεγ 

Πδηά, {π6 ργίαϑίβ ἀγα βεϊβοϊεά ἔγοπι δηὰᾶ Ξἰαπά ονεγ δραϊηξέ αἱ 

“πγαφί, ποῖ τηθγοῖὶν [ον (Εχ. 281, [μὲν. οὐ 2: 50 ἴῃ 584]πὶ5 

ἀεροηάδηϊ οἡ Ῥ---τἰ 1590 1185. 14.190). δηά {15 411 [5γϑαὲὶ (πδῖ 
ἴη Ῥθ᾿5 βἴογυ οἵ Κογδῇῃ οἷαϊπις (Π 6 ργθβίῃοοά, ο. 16. 

Ργιεϑῖς οουϊά δηά αἱά εχίϑὲ Ὀείοτα δπάὰ ψτπουΐ βαογεά 
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[,ἐνϊῖ65, Ὀυϊ βδογεά [,ονϊῖε5 δα ὑπιβιη καρ ῖς τϊίποιξ ρυοσίβ. 
ΤΊΏΘΥ γα Θ55Θ ΓΔ }}}7 ““Ξεγνδηῖβ οὗ 1Π6 ρῥγίεϑίβ᾽" (35), ἃ βυῦ- 
οτάϊπδίθ οαϑία “")οϊπεα " (πὐοαλ) οὐ ἴο ἴπ6 ῥργανϊουβὶν οχβιηρ 
ῬΥ ΞΕ οδϑίθ (183. Ὑῆυβ ἴπ6 ογάδγ ἴῃ ποῦ {86 ἰηπιϊ ἸΟἢ 5 
65. Δ Ὀ}|5Πη 6 ἃ ὉΥ Μοβαϑβ δἱ Υδῆννεδ᾽ 5 οοσηπιδηά ογριηδίεά τυ895--- 

ἴΠ6 αἱΐαι οἵ ρίαοε οὗ βδουϊῆςε (Εχ. 27); ἴπ6 ργιεϑίβ (Εχ. 28); 

πε [ονϊτ65 (Νυ. 24). 
Θυςῃ 15 ΡΕἾ5 ΓΠΘΟΙΥ ; ροϑβί- χα ο, 2.6. ροβί- ΕΖγδη, Ὀγδοίῖοα 

5. ρονογηθά ὈΥ ἰἴ ; δηά 1π6 Ομγοηϊοΐοσ, γοσοηϑίγυοίβ {πΠ6 ραϑὶ 

ἴῃ δοοογάδποθα τῇ ἰ1.,5 Βυῖ ον ἀοε5 1ξ οοπιραγα ψἱτἢ 
ΘΑΥ δ ργδοῖΐοα δηά οἴδεγ ἷανν5 Ὁ 

ἴῃ δαί ὑγδοίΐοθ, [μον65 ποῖ οὗ ἴπὸ βεαά οὗ Αδγοη ψεῦε 

τοδί (1. 1859), δηά [πα ῥγίες εἶν οῇῖοθ νὰ δ ἔἢγβί ποῖ 
ἄνθη [Ἰηγϊο ἴο [,ον]65, ΤΠουρΡἢ {παΥ νεῖ Ὠεϊά ἴο ανὰ ἃ 

ΒΌΡΕτγιον ἤΐηεβα ἔογ 1ἴ (1784. 1γηδ'. 1018 5. 5. 1, 5. 818 χοϑ). 

ΑΙ! {818 18. δης γαῖ δὲ ναῆίδηοα ψ Ρδ 5 (ἤδογΥ; γεῖ {πε 

τυγεγς ἡδνοῦ, Ἵχοοαρί ρεγῆδρβ ἰη [υΔ, 1γδ, ἴαἷἶκα ἐχοερίίοη ἴο 

ἰ, ΤΒδῖ 2» 2γασξίοῦ ἸΠετα τνὰ5 πο ἀϊδιίϊηοίίοη Ῥαξζινθθη ὑγ ΞΕ 
Δηα ποη-ΡΥί ΞΕ [νῖε85 ἄονῃ ἴο {πΠ6 Οδριν 5 οἰθαγίὶν 

᾿πιρ] 16 Ὁγ ΕΖεκΙοΙ, 4411:-15͵ 
50 ΙΓ τῃ6 ΤΠΘΟΙῪ οὐ ἶατυν : (δ οοπιρίΐογ οὗἩ ἴῃς Βοος οἵ 

Κίηρβ (1 Κὶ 1251 ορ. 1483) οοηἀεπιη5 ]εγορθοδπὶ Ὀδοδιβα δα δδά 

τδάς ργεϑῖβ οὗ ρθορία ψνῇο ννεῦε ποῖ [,ονὶἴα5 ; ἴΠ6 ᾿πιρ]]οδίίοη 

15 οἶεδγ--- δὴν [να πρῆϊ Ὀ6 ἃ ῥγεϑῖ; (ἢ 1ονἱ 65 ἄγὰ ηοΐ γεΐ 

αϊνιαεα τηἴο ἔννο οἶ45565, οπ6 οὗ ννῃιοἢ οοηϑιϑιεά οὗ ργιθϑίβ, {πε 

οἴπεογ οὗ ργιθςίβϑ᾽ βεγνδηΐβ. 

ΤἼδ 5ᾶπὶ|6 ΤΠΘΟΥΥ ὑπάογῖε5 Π.. 4251: δηά (Π6 πιαΐὶη ὈΟΑῪ 

οὗ ἴπε Βοοκ οὗ Πευζεγοποπῖ ; 81] [,ον!ῖ65 μάνα ἃ στρ ῃΐ ἴο ἀϊ5-, 
σἤδγρα ργιθϑῖν ξαποίίοηβ (1οδΡ 181-8), Ηδτγα {π6 [ανιῖ85 ἅγα, 
11 18 για, οἰαϑϑι θεά (186): Βαϊ ὈοΓΠ οἶαβθθβ ἀγα 2765 25; ΠΟΥ 
δῖα ὑγιθοῖβ οὗ [πΠ6 οδρμαΐ οἵ ργιθϑδίβ οὗ ἴπ6 ργονί ποῖδὶ ἴοννῃϑ. 

ΕἼΠΔΙν, γα ἀρρτγοχίπιαῖὶα ἴο Ῥβϑς τΠθογὺ ἴῃ ΕΖεϊιοῖ. Τῇα 

Ῥίορμεῖ ψυτηρ ἰπ Οχὶΐα ἴῃ [Π6 γϑδαῦ 572, δπά βἰκείοῃιηρ {Π6 

ἔυξζυγα οοηϑιϊατοη οὗὨἨ ἰϑγδοῖ, γεσορηϊδοβ (Πδΐῖ, οἴοτογι 10 δὲ 

Ἔχε, ἐλς Ζεουΐίες λας )ογ»ηποα ἴῃ ταβρεοῖ οὗ {πὸ ργιθϑίν ἔαποίοη 

2 Τῆς Βοοκ οὗ υδ11665 ἰγοννβ Ὀδοῖϊς ἴῃς οτγίρίη οὗ [πε ργίοϑιποοά ἴο 16 
Ῥαϊγίδεοῃδὶ ρογίοα, ἤδη, οὗἩἨ ἡδοεϑϑιν, [κονὶ (ηοἱ Αδγοηλ) ἰβ ἴῃς ἢγϑί ργιςϑῖ, 
5. 32. 
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Ω εἵηρίο οαείο, Ὀὰϊ Ὁγονίδς πὶ ἐπ 26 Μείμγο δον τλαλί δε 

αίυϊηφα ἱμίο ἔαυο ἀζείϊηοξ σασίο5---ἃ Ὀτιδϑιν σαϑίθ, σοπϑιϑίηρ οὗ 

(ῃ6 5οηϑ οὗ Ζδάοϊς 2.6. {π6 ρυθϑίς οὗ Γ γιιβαίθηι, δηά 8 σδϑίε οὗ 

Ῥτοϑίβ᾽ βεγνδηΐβ, σοῃϑι 5 ηρ' οὗ (ἴῃ ἀεβοεηάδηςβ οὗ ργίθϑίβ νῇο, 

Ὀδίοσγε {π6 Εχιδ, δά οἴδοιϊαίϊαά ἰη Ἰἀοϊαίτγοιιβ ννούβῃι!ρ, 2.6. δἵ {π6 

ὨΙΡῊ ρῥίδοθβ, δηᾶ δγα μδησείογιῃ, ἔογ [15 οἴδησαδ, ἴο ἔογἔει {Πεὶσ 

Ρυϊβϑιποοά δηά Ῥδοοπια δυθογάϊηδίες (ΕΖεῖς. 445. 51, 65ρ. 109-10) 

Τῆι πα ἀϊνιοίοη οὗ {πΠ6 [[,ονϊΐος ᾿ηΐο ἔννο οδαϑίθϑ, νῃιοῦ 

εἰβεννῆογα ἤγοι ἄρρθαᾶγβ ὄνθῆῇ 8ἃ5 ἃ ἴπϑοῦυ ἴῃ ἘζΖείκιαὶ, δηά 15 

[ἤδη σοηϑοϊουϑῖν δηά ἀδ! Ὀογαΐοϊν Ῥτοροβσοά 845 ἃ ημουϑὲξν ἴοτ 

{π6 δΐαγα, 15 δοοερίδά ἰῃ Ῥὲ 85 οοδνδὶ ψ ἢ (6 ᾿πϑυϊτυςτοη 

οὗ ψουβῆ!ρ ἴῃ [5γδεῖ. 

Θίησα Ρξ᾿5. ἰῃθοῦΥ 5 ἢγξι ρδοδά ἴῃ σγεϊδίίοη ἴο ράαγδ]]ε] 

Πδοτι65 δηά ργδοίοθ, [6 γϑδ γ ̓ ηονι 4016 ᾿ηΐεγεηοα ἢ85 σαϊηθά 

᾿Ἰπογαδϑίηρ γοσορηϊίοη : ΡΒ ἰ5 ἰαῖογ ἤδη ΕΖεκιοὶ : [Π6 αχιβίθηοα 

οὔα [,οντἰοδ] οδϑίθ, βεραγαΐθ δηὰ ἀϊδίοις ἔγοπιχ [ἢ6 ργίθϑίγ, 

ννὰ5 υὐϊκηοννη ἴο ἴΠ6 Μοβαῖὶο ἀρ, υπκηοόννῃ ὄνθῃ ἴο 6 ἀρὰ 

οὗ ]οϑβιδῇ : 1 Ὀαϊοηρϑ δἰιἶκα τη ΠΟΥ δηά ῥγδοίίοα ἴο {πε ροϑῖ- 

ΘΧΙΠΟ ΔΡ6. 

50, 4.9., ἧνε. },οἵον. ς. ἵν. ; ἴζυε. 37ε“. 8 ἡ. τό, 811 ἢ. 137) ξ 15 π΄ 16, 
δηά 65Ρ. Αδλαπαϊηελροη, 465--κοοτΞ(7Ά. 7έ. 1800, ΡΡ. 1-42); Καιιν, Οδεη- 
δαγμηρεδερν δ (1882), 11. 222}; Ὀγτίνεγ, 2.0.7. τ29 Η.; ΟΗ. 1. τ) 50 
[τ 45 πε ἱπέεγεηςθ 48 ἰο 2γασζίον 15 οοησεγηεά, οἴδεῖβ (ε.9. Ὠἱ., Βαυσι55ἰη) 
ἄρτος; ὃυϊ [Π6Υ ἄγρια ἴον 8 ὑγε- ευϊεγοποιλῖο εχἰβίεηοε ἰῇ ἃ ἤθη υἡ- 
Ρυ  ΠΙ5ηεα τνῦτην (Ρ) οὗ (δε ἑάεογν οὗ ἀιϊδίϊποὶς ρυίεβι Υ δηαά 1 ονι τοδὶ 
οςαϑἰ69. ΤΠΪ8 νῖενν 48 εἰανογαίε Ὁγ Βδιάϊβϑιη ἴῃ 15 σέςελ. (ες 4 7 ῥγίδείεν- 
λων νν85 οὐ ἰς8ε ἃ ὃν Κυδ. ἴῃ ἰῆῃς δγίιοὶς οἰϊεα αρονε. Βαιαϊβϑίη πδ5 
ἸΑιεῖν γεϊεγαῖϊοά Π15 αγρυπιθηίβ ἔογ (ἢς ὑγε-ευϊεγοηοπιῖο οὔἱρίηῃ οὐ Ρ ἰὴ δῇ 
Ἔχίγομλεῖν ἰυοϊά δηα 1659 δπουπηθοτγεὰ ἕογαι ἴῃ 815 Φέρεπ, ὈΡ. 96-102, 
129-170, Ὀυϊ ες 45 ἰπ ῶὸ ἯΔΥ ραγγιεα Κιιθ.᾽5 οὔ ἰςβπι. Εογ ἀεέεποαβ οἵ 
Π6 ἐγδαϊοδὶ νίονν οὐ {π|5 πιδίΐζογ 1 τηυϑὲ δυῆςεα ἴο τοίογ ἰο 5. 1. (υγί!55, 

7Ζάε Ζεουΐξέεαὶ Ῥγέεείς (ΕαἀϊηυΓρὮ, 1877), ἀπά Α. νᾶ Ἡοοηδοΐκεγ, 2ε ϑὅ.οεν- 
ἄοεε Σέυϊέφες ὅπη: α Ζοὲ οὐ ἠαης ΖΗ ἰςίοῖγε 465 Πόδγεα (Ἰοαναϊη, 1809). 

Νοῖ οηἷγ ἄοες Ρβ ἀἰθεν ἔγοπι ΕΖεοϊκιεὶ ἴῃ πχαϊκίηρ ἴπ6 σδογοά 
ΠΟΠ.ΡΙ ΘΒ [ον] 5 Δη δηοϊθηΐ ἰηϑ τ{Ἰοἢ, Ὀὰξ 50 πῃ τοραγά- 

ἴηρ᾽ {πε ροσπιοη οὗ ἴδε 1,ανιῖ65 45 ἴΠ6 νεγὺ γένεῦβα οἕδ ἀδερτα- 

ἀδίοῃ: [ἴ 5 8ὴ Ποηουγ (150. δ8) ; ΠΟΥ ἃ οἤοβθη ἔγθοϊν ὉΥ 

αοά, ποῖ, ἱπάεεά, ἴο ἴπμ6 πίρμβαϑὶ ροβιτίοη, θυ ἴο ἴπ6 πρχῖ 

Ιρῃαϑί. ὙΠΟΥ ἅγα βιυροτγίοσ ἴο 41] δχοθρί ἴῃ6 ργιδϑίβ, δηά 

ἤδῆοα δῃοδπρ ἱπηπηδαϊαίεϊν γουπαὰ {πὸ τα εγηδοῖας θεΐνεθη ἴἴ 

δηὰ {Π6 οἵπογ ἰγῦας ; σρ. αἷ5ϑο οἡ σ. 16. 18. 



1ΠῚ, ς--το 25 

Α5 ἴω ἴδε οδ56 οὗ ἰδ ρῥγίεσίῃοοά, δηά, ἱπάεεά, οὗ ἰῃ6 ἡδοη 

1561, 50 οὗ ἴπε [,αν 65, ἢῸ γεδϑοη 8 ρίνδθ, ἴογ [π6 οβοῖοβ; 

16 ἀϊνῖπα οἤοῖοα ἰ5 πιδάβ ἔγθεϊυ ; [π6 αἰϑποιίοη 15 ποξ οοη- 

εγγεά ἔου ΔΥ πιοῦὶϊ. [Ι}ἢ {Π1|5 γεβρεοῖ ΡῈ ρεγῆδρϑβ αἴ ογϑ ἔγοπὶ 

Θαγῖογ τυγζετϑ : ορ. Εχ. 4235: 383. Ὁϊ, 1τοβ (ἢ Ὠγ.᾽5 ποῖθ) 429. 
Αοοοτγάϊηρ ἴο 4115. 1 ἰ5 ἴτας, [μα νἱ 15 ομοβθη 85 ἃ βι ιρϑε αϊα 

ἔον ἴῃς Βεβίδογη, ἴο ψ μοῦ Ὑδηνθς παά ἃ οἷαίπι; δυΐ ΨΈΠΕ 

ἴπΠ656 νϑῦβϑθϑ 855 ]ρῺ ἃ γεάβϑοῃ ΨΥ ἃ {τἶδα δά ἴο 6 5εῖ ἀρατῖ, 

ΤΠΕΥ͂ ἀϑϑὶρ Ποπ6 Ὧν {παῖ ἰγῦς τν5 [ον]. 
5-10. 10 Τιονὶῖθ8 ἱῃ τοὶ αὐϊοι ἴο 87.801 δὰ [80 Ὀγ]θ808.--- 

ὅ. ὕύκέο )ΜἼο505] ΤὨγοιυρβουξ τΠ1|8 ο. ἴΠ6 Τσοπιπιδηά 15 ρίνεη 
ἴο Μοβες δίοῃδ; 566 ν.}} 14. 40. ἐὲ Σ΄ ΟΡ. ν.}5: 45. δῚ οἵ, 89.. 1ὴ 6. 4 

ΘΕνΘΓΘΪ (ἰπ|65 ἴο Μοβεβ δῃηά Αδγοη (ν.ἷ 77, ορ. ν.ἕ1: 41. δ); 
γεῖ αἷβϑο ἴο Μοββϑϑ οἠΐυ (ν. 533, ορ. 83. 46. 40). 6, 5γίηρ' πεαγῇ ανε 
Ὀτγουρῆς ἴο ἴπ66, Εχ. 281, ὙΠ τδοἤηῖοδὶ βθηβα (165 η.) ἰ5 ηοΐ 
ἱητθηἀεά ἢοτε.---Ζ 14» «λαϊὶ τογυθ λέρ] Δάτου, .6. ἴ1πΠ6 ῥγίβϑίβ. 
Τῆδ νοοῖ ΠῚ 15 αἴνναυϑ, ἤδη ιἰΞεα οὗ ἴδε [,ονἰτ65, Ππ||6 4 Ὁ 

δΔΏ οδ]οοῖ, ΠΟ Ὦ 15 οἰἴποῦ, 898 ἤεγὰ δηά 82, [Π6 ργίβδίβ, οὐ ἴῃς 

Δ55ΘΠΊΙΥ (169), οὐ ἴῃς τΔΌεγηδοῖα (180); οἡ [πὸ οἴμεος δαπά, οὗ 
1Π6 ρῥγίαδε, ἴῆς νεγ 58 υϑεὰ φὐοϑοίϊυϊςοῖν, 451, Εχ, 2886 οἷο. ; Ορ. 

Βαυά᾽!55ϊη, δ γίσείογέλερι, 20.---ϑ, ΑΔ αγὸη απο Δῖς 509,5] 1.6. τῇς 
Ὀτἱοϑῖθ: ἴ6 Κ1ΠῸΓ ρῆτγαβα ἔογ “"Αδγοη," ν., Τῇδ ρἹ οὗ 

1π6 [ν]ῖ68 ἴο ἴπ6 ργίοϑίβ ΌῪ [6 5 γδοῖ 65 15 ἱπαϊγοοῖ : πον 

δ΄6 ἱπηη θα δίς Υ ρίνοη ἴο Ὑδηνοξ, ν. 06-, αηὰ Ὀγ Ηἰἱπὶ ἴο 1ῃ6 

Ρυϊαβῖβ {1158 18 εἰδδογαϊοῖυ Ἔχρίδιπθά ἴῃ 8169... ὄ 70 λέρι] ἐ.6. 
Αδγοη; ορ. νη. (ἀ 5 τοδά “"ἴο π|6,᾿ 46. Ὑδῆνεῃ; ορ. 8:6 

188,---10. 4,7ὸ5 απο δίς σοηῖς ἔλοιε τλαὶϊέ ἀαῤῥοΐμ] (ἀπ -Ἐ οὐόν 
ἐλε {εγι: 97) πισοέζηρ.---Απα ἐλαν τλαΐ μαννα ἐλοῖν ῥγ»ἱοεέλοοι] (ἃ 
Ἕ απ ουογγέλέπο, αἀδοιξ ἐλ αἰΐαν απο τοϊξλέμ ἐλ ποῖ; ορ. τ8 

335. Τῇ δααϊζίοη ργοῦ Δ ὈΪΥ ρῸα65 Ὀδοῖς ἴο 4 Ηεῦτγοιν οὐἱρίπδὶ, 

βίπος (ἃ αἰθβεγβ 'π 1887.--- 71. 6 Ξένα, 7] Ὦδγὰ τῷ ΔΩ οἱδ ποῖ ἃ 
τίοδῖ; ἰη ἴῃς ρῥγεβεηΐ οοηΐϊοχῖ {π6 ἴδγηι ἱποί 65 δηά, ἱπηάεοά, 

ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ταΐδεβ ἴο [μον]τ65 ; ορ. 1τὅϊ ἢ, 

8. νγῦ Ὑππορη!] 509 ὙΌρη ὅτ. 477 δηὰ 12 οἴπεν ἐἶπιεβ ἰῃ (ῃς ἢ οχαίϊουος 
οὗ ἃ ἴογιιδὶ οὐ οεγεπιοηπίαὶ βεϊ(σ. ΤΏ15 ραγίίουϊαν ρῆγαδα 15 ἴῃ 6 
Ηεχδίουςοϊ ρῥεδουϊας ἴο Ῥ: Ὀυϊ 8ες 113, Εχ, οὐ (ἸΕ); ορ. ΓΗ͂. 141}.-- 
θ. πκΌ 19 πο5} 5 δῃὰ βοῆς Ηεῦ. Μ55. Ἴπὸ “Ὁ ὑπ; ορ. 815,--- ΟὟ) Ὁ] ἔου 
186 τερειίο, Βόγα, ρεγῇδρϑ ΞΞ “' ἸΥΠΟΙῪ μίνεη," 8ε6 α.-Κ. 1232. ---Πκὸ]) Ξξ 
“οῃ ἰδς ρδγί οὗ," ἐγεαυεηῖν (ἰΠουΡ ἢ ποῖ Ἔχοϊ νον) ἰῃ Ρ : ΒΏΒ. 866. 
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11-18, Το Τιονἱΐθ58 ἐδκθη ὉΥ ὙΔΆΜΘΩ ἰῃ Βα  βίαοίΐοι οὗ ΗΒ 
οἰδὶπι ἰο 86 βΙβύθοΓΏ.--- ΤῊ 5 ροϊηϊ οὗ νίενν 15 μαγαϊγ ἰἀθητοδὶ 
ΜῈ τἀπὶ οὗ ν.δ 10; τπιχογδονοῦ, [6 βυρβίδηοα οὗ ἴῃ ργαβϑϑηΐ 

βϑοίίΐοῃ τνουἱά πιογὸ παίυγα! ν ἢᾶνα Ὀδεη ἱποογρογαῖθά ἴῃ {πῸ 

Ῥτγεοδάϊηρ 1{ ὈοΙΉ 5ϑοίίοηβ τνογα ἔγοπι ἴπ6 βαπῖια ἢδηά. Ῥαΐίδγβοῃ 

ΠΊΔΥ τπογαίογα Ὀ6 τῖρδε 'η δε δυζίηρ ν. 1118. τορεῖμογ ἢ [86 
1116 « ραββαραβ ν. 0. 46. ο δποῖδμογ βαπά, ἱπουρῇ βεῖμεσῦ {ποτα 

ἰ6 βυβηοίεης τοάβου ἴογ ἀδγινίηρ [Π6 νεϑῦβαβ (αἱ ἰθαςὲ ἴω {πε 
Ριδβθηΐ ἔογηι; ορ. ν.}3 η.} ἔγοηι Η 5 πιογὰ ἀουδίζα! ; γαῖ ποῖθ 

(1 4Αηὶ Ὑδῆννοῃ,᾽) ν.13. 41. 4δ. ς6 6 ῃ, Οὐ ν.]8δ, 

ΤΠΘ βδηοί οὗ τπ6 Πγϑίθογη δηά {πεῖς ἡδεά ἴογ γοάδειηρίοη 
ἐπογαίγοηι ἃγα γοοορσηϊδοα δἰἰκα ΌΥ ἴπΠ6 ΘΑγ δηά ἰπ6 ἰδαΐοσ 

Ηεῦτονν ἴαινβ, Εχ. 223310) ,χ,419. (ΤῈ) 145 (Ρ). [Ιε 15 βυῦβε- 
αυσηι ργονϊ ἀδά ἴῃ Ῥ πὶ μαποείογιναγά ὄνογυ πιδῖδ δ ἃ ποητῇῃ 

οἷά 158 γεάβαπιδῦϊα δὲ 5 βῃείοΐβ, 1816; ορ. 4," ὟὍΠ6 1,ονιῖ65 
8Γ6 βυ δι! {65 ΟὨΪΥ ἔος ἴῃΠο56 αῦονα ἃ πιοηίῇ οἷά δἱ ἴπΠ6 {{π|6. 

ἴω ταργοβθηϊτηρ ἴῃ βγϑίθογη 85 δυῦ)εοὶ ἴο γεάδεῃρίίοη ἴῃ 

1Π6 ν]ἄστγηοβ5, Ρ ἀϊβεῖς ἔγοαι , χνδὸ ἀδίθβϑ ἴπ6 οἶδ πὶ ἔγοηὶ 

188 δηΐταησα ἱπῖο ὕδηδδη, ἔχ. 12}}" 

Ἀοοοτάϊης ἴο ἘΔΌΌίηϊς ἱμεογυ Ὀείοτε {πὰ {ἰπιὸ ἤδη (ἢ ἰΔΌογηδοῖς νὴ 8 
ἐγεοίςς, 2γέε5 1» Ταποιοη5 ννεγα ἀἰβοβαγρεά ΌΥ {με Πγϑίδοσγη ; 2) δαλὲ»ε 145, 
4). σὴ Εχ 245 (ορ. ζζ29 (δ.}; ερ. Εδϑβῃϊ οὐ ἔα ργεβεπὶ ραβϑαρ8ε. ϑοπηῖὶς 
πιοάδγῃ βοδοῖαγθ αν ᾿σοποίἀογοά ἰπδὶ ἃ 5ἰηλ αν ἰἤθογν υπάογὶ!ε5 (ἢ 19 
ρϑβϑβαρε; δηά βοπὶεὲ ὄνεη ᾿πίεγ (Πδί ἴῃς ἴπεογυ (ορ. ἔχ. 2238 00)) οογγεβροηάβ 
(ο ίδεϊ, αι (Πς βγϑίδογη ἰὦ δαγὶν [5γϑοὶ να8, 85 ἃ πιδίίογ οὗ ἔδοῖ, ἀδνοίεά 
ἴο ρυίθβεΥ ἀυ65. 850, τεοςηιγ, Βαυαάϊβϑη, δηιεςίεγίλε»ε, 55-57; ϑυχεηά, 
ΑΥΤΔεϊρίονςρεεολίελίειῖ 276, 3282. Βυῖ (1) (ἰῃς ἔδοϊ παι ϑαπιαεὶ, ἃ ἢγξι- 
Ῥογῃ, 5 ἀεαϊοδιοα ἴο ἔπΠ6 ἰοπιρία-Ξεγνίοα ὉΥ 8 “2εςΐα] νονν ; (2) παῖ 7υά. 
18 (Ὁ ορ. 1 5. η}) ἀρρεδῖβ ἴο τεραγάὰ δὴν 80 ἱπαι γε ΕἾὟ 845 ἀνϑιϊα ρας 
ἴογ ργίεδε ίγ δπιποϊίοηβ; δπά (4) ἴῃς ἱπαϊοαίίοπβ ἰῃδὲ ἴῃ ΘδγΙν {ἰπ|65 {πε 
τ εβιῃοοά νεϑίεά γαῖπογ 'η ἴπ6 ἔδίπογ (ερ. ἰἢς γιῖυδὶ οὔ Ῥαββονεγ, ἔχ. 12. 
1488.. αηὰ ἐδιπογεε ῥγίοβί, [ια. 17}0) ἀο ποῖ ἔδνουγ {1|ὲ λιεΐ οὗ ἃ ῥγιεϑςί- 
Ὠοοά οὗ ιμ6 ἢγβίδογη ; ορ. δὲ, “" ΕΑπηγ, "8.2; “ Εἰγϑίθογη." Ευγίδος, τἱ 

566Π15 ἱπιργοῦϑο!ςε ἴπαΐ ΡΖ, νῦῆο ἄο65 ποῖ γεσορηἶβε ἴῃς Ἔχίβίεπος οὗ βδογῆςς 
ἀπιοηρ ἰῃς ΗἩδῦτειν5 Ὀείογα {πὸ ογεοίΐοη οὗ {πε ἱδρεγηδοῖθ, σοηϑιάεγεά (Πδὶ 
16 γβίθογῃ πδὰ ὄἜνὸρ δε ἀενοίεά ἴο 5δογεά βεγνίοθ. Η πλδὺ οοηςεὶν- 
ΔΌΪν ἢᾶνα οϊά τς ἰἤδογγΥ. 

190. Ορ. Εχ. 13} (Ρ). 80 ἴῃ ν.ἦδ τ1πΠ6 ἢγϑι οἴδιιβα δηά 
7 λαῤίοτοοαῖ επίο τό ουόρν 3 γείδογῃε ἐπ 7εγασί δοίδ. οΥΓἹ »ιαϑπ 

απα δοαςί, πλοῦ τοῦτα οἱ σαν ταβοιλ 6 ἔπ ΡγασΘοΪοΟΡῪ οἵ 

Εχ. 1225 τὴ Εχ. τοῖξ' 1Ἐ). Οη {μὲ οἵἴμπεγ βαηά, Ρ 'π Ἐχ. 
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Κηονβ ποίδίηρ οὗἩ [πὸ δϑϑεογίίοη ἢδγα τηδάδ ἴῃ οἴβδιιβο ὦ, ἴδμαὶ 
Υδἤννεἢ᾽ 5 οἷἶαίπὶ ἴο [6 Ηεοῦτονν ἢιδίθογη 15 Ὀαϑαά οἡ Ηἰς 

ϑρδγιηρ οὗ ἴπεὸ Ηδῦτγονν ἢγϑίδοση τ ῆθη Ηδ 5'ενν {Π6 ἢτϑίρογη 

οὗ Εργρί. Εογ [Πϊ5 νίενν, 566 ἔχ. 1313",--- ραϑϑαρὲα ποῖ δαυΐϊε 
ἴῃ ογιρίη, ροσῆδρϑ, ἴμδη ἴῃ Ὠευϊζεγοποπιῖο βοῆοοί. 

18. 7 λαϊἰοτοοί τρέο 376] ἐ.6. ἀδοϊατεα τ 6 πὶ ἴο Ὀ6 ΠΥ Ροββ6β5- 
βίοη ; δηυτῃΐηρ θεϊοηρίηρ ἴο οΥ βἰδπαϊηρ᾽ ἴῃ ἃ 5ρθοϊδὶ γοϊδείοη 

ἴο Υ̓δμινεῇ 58 ποῖγ, δηγίῃπίηρ οἷα! πιο Ὀγ Ηἰἶπὶ ΓΠαγεΌΥ ὈεσοπΊε5 

ΠοΙ͂ν οὐ “15 Παϊϊοννεά ᾽"; 5εε Βαιαϊβϑιη, ϑζμαζοηι, 11. 62.-- 7 Ζ;1 

Καλεσελ) ἃ ἔοτπιυϊα βρϑοῖδ!ν οπαγαοϊεγίϑις οὗ Η ; οσοδβίοηδιν 
αἷϑο ἰῃ Ρ, 6.ς. Ἐχ. 68 1212; ορ. 2.0.7. 49, ΟΗ. 179, 2ο΄. 

12. ὍΣΣ ΚΜ] 1858, Οη. ΟἹ ο᾽ 1:4, Εχ. 1417 4116 (411 Ῥ). ---ο΄δ' 25] 5 
δηᾶ βοπιὲ Ηεῦ. Μ95. "δ "33; 80 4.9 815 Ἐχ, 142 3).--οὐῦ "Ὁ. γ)} 5. (ἃ 
ΡτΘΗ͂χ 15) ὉΠ ΡῚ : ορ. τ 9. 

14-.89. ΤΊ1Θ ΟΘΘη808 ΟΥ̓ 1810 1068 ΔΌΟΥΘ 8 τη! ἢ} Ο]ἃ ΘΟΙΙ. 
τηϑηἀθὰ δπἃ οαΙτὶθὰ ουΐ.---Ν .15. τΠ6 σοπιπιαηά; ν.16 συπιηλαγΥ 
βἰδίοπιηΐ οὗὨ [15 ἀχοουξίοη ; ν.17- 9 ρηυπηγογδίίοη οὗ ἴπ6 ,οντ το] 

ἔατι1165. 

14. γι ἐλθ τοἱϊάσγησος οὕ δίμπαϊἾ ιἱ η.---1ὅ, δὲν ἐλεοίν» ,αέλο᾽ε᾽ 
λοιίδός, ὃν ἐλοῖν ,αρεἶ 65] ᾿ξ π.; [6 ρῇτγαβθβ οσουγ ἰπ [ἢϊ5 ογάδι 
423; πιογὰ ἔγθαυθης, 85 ἤδγα αἷθο ἴῃ φὅ, ἴῃ 1ἴῃ6 γανϑῦβα ογάδγ, 

8ἃ5 1Ὁ 39 αΔηά τπτουρβουΐξ 1. 45 39. δ4. 88, 45. .,46.- ΣΡ τπαὶο “9Όηι 
α »ιοίδ οἱ απο τῤτοαγαἢ σοττεβροπάϊηρ᾽ ἴο ἢγϑίθογηῃ οδμι] ἄγε 
[4 ὉΪ6 ἴο τεάδαπιρίίοη ; ἃ ἢγϑίθογη μα υπάδγ ἃ πηοητῇ οἱά ογ οὗ 

16 ἔδπιδαῖϊβα σβεὲχ νγὰβ ποῖ ϑυρ͵εοϊ ἴο τεάἀεπιρίϊοη.---16. 2270565] 

(ἃ  ““δηά Αδγοῃ," ορ. ν. 89, δπὰ θὲ τῷ ἢγϑί η.-- -17--290. -Ξ ἔχ. 

616-.9. ςρ. αῃη. 4611, ὙΠα (ἢτοα πιδίη αϊν!5οη5 οὗ [πε [,ονἱῖε5 
τα {6 54πι6 ἴῃ Νὰ. 2657, Ὀυῖ ἴπΠ6 φυδα!ν!ςἰοη5 ν. 8 αἸΠἶ γ. 

921-20. ΤῊ ΟοΥΒΒΟΣ 98 Ππιθοῦ 75 οο, ἀπά οποδηρ ὟΝ. οὗ τμ 6 
ταρογηδοῖθ Τῇ θὶγ ρησα 15 ΕἸ] Ασαρἢ [ἢ σοη οὗ [,8᾽ εἷ, δηά {ποῖτ 

οἤάγρα [Π6 [Δ Ὀόγηδοῖθ, ἴῃ ἰαηΐ, 15 σονετγίηρ, {πΠ6 ουτγίδϊη Ὀεέοτα 

ἴπ6 δηΐγδπορ οὗ [6 τοηΐξ, [Π6 Ὠδηρτηρ5 οὗ [6 σοιιγί, {πὸ ουγίδϊη 

οἴ {π6 βηΐγαποα ἴο δ σουτῖ, 1πὸ 4] δ δηὰ 115 οογάϑΞ.-- -Ὁ 9, Ὅη 

ἴῃ6 οοηδίαπε οἤδηρα ἔγοπι παγγαῖνα (6.). ν.52) ἴο σοπιπιδηά (ν. 3) 
ἰῃ ν. 23.389 566 δῦονθα, ᾿. 2.---Φυοη ἐλοδο ἐδ αΐ τοῦ7ὸ πωρηδογϑαῖ οὗ 
ἐλ] 115 βεοοηά ὮΠΥ ΡΒ) 5ῃου]α Ὀ6 οπιοαά νυν 42: ρεγῆδρϑ ἷἰ 
ἢδ5 Ὀδ6η δοοϊάθηΐςαιν ἐγαηβροβαά ἔγοτι ν. 33, ἔγοπι νν Πἰοἢ 115 ποῖν 

πιςσβίηρ ἰη Η.---28. Ῥγοσίποαγα5] οα 1ἢ15 ἀπά {π6 οἴπαγ ροβί [[0η8, 
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566 ἃδονα, Ρ. 18.---94, Σ͵ίαςαῤὴ οοη 97, 1α᾽ 6 ἴῃ 2157 οὗ Ξἷ'χ πᾶπγὲς 
οοηίδιησά ἴῃ ν.235 80. 86 065 ποῖ ἄρρϑδγ ἴο Ὀ6 δποίθηϊ: ἔογ 81] ἀγὲ 
σοπιτροιηά5, δηά ἔνα δὰ οοῃηρουηάεδά τ ΕἸ; 566 Ρ. 6ξ., ἀπά 

{86 ΡὮ1]. ποΐα5 Ῥεΐον.---9ὅ, 726 ἑαδογηαοίθ) ποθ {π6 ἔγαπιθινοῦῖς 
οὗ ἴῃς ἐδδεγηδοῖα (ἢ θοαγάς, θδγϑ, δἴο.) [81] ἴο ἔῃ οῆαγρε οὗ ἴῃ 
Μαεγαγῖῖ65, ν. 35, 11 [παῖ οδῃ 6 πογὰ ᾿Ἰητοπαάδά ἀγὰ ἴπ6 ουγίδ!η5 τὸ- 

ἔογγθά ἴο ἰπ Εχ. 261-δ; (ἢϊ5 15 οἰδαγῖγ ἱηάδὶοδϊεά ἴῃ 4535.--- 7}6 ἐέγ]} 
τδάθ οὗ ουτγίαϊηβ γαβοά ονοῦ ἴπ6 ἰδρογηδοῖς, Εχ. 2618- --- 726 

εουσγίηρ᾽ ἐλ6 7607] ἴῃ οονοτίηρ οὗ ἴπὸ ἴδπὶ πτδάς οὗἉ γαπΊϑ᾽ βίη, 
Εχ. 26}. .-- 7.16 ςογόόρ 707 ἐδ 00» 97) ἐλ6 ἐθμ2] ἔχ. 2658----2θ6. 726 
λαηρέμρ᾽ γον ἐλό σοιγί απ ἐδδ σογόσηι ᾽ν ἐλε (007 οὐ λέ οομγέ] Ἐχ. 

25:16. λιολ ἐς ὃν ἐλό ἐαδογηαοῖο, ρα ν ἐλο αἰέαν γοωρα αδοι) 

2.6. ΜΜΏΪΟΝ (ν]Ζ. ἴΠ6 οουγί) δηοΐοβας ἔπ [ἀθεγηδοῖα δηά {πε δἷϊασ 
(οὗ Ὀιιγηϊ-οὔεγ ηρ).---Αηπα ἐλό σογας ο7 11] ἴῃ6 Ῥγοποιη ργορδοΪν 
γοΐδγβ ἴο ἴπε ἴθηΐ. ὍὙΠα6β6 οογάβ οδῇ βοδγοοῖν Ὀ6 αἰ σε ριυ ϑπεα 

ἔγοπι ἴπο56 δϑϑρηεά ἴο Μογαδγὶ, ν.ϑ7, δηὰ ἴπ6 ἀοιδ]6 αϑϑὶρηπιθηΐ 
ΠΙΔΥ͂ Ὀς ἀϊι6 ἴο 80 ονεγϑιρ! οὗ {πΠ6 τυγῖῖοσ. ὙὍὙΠδ οογάβ δύ [Π6 

ἴδηΐ γορεϑ8 δϑίεπεά ἴο ρίῃϑβ δηά 50 βυρρογίϊηρ ἴπΠ6 ροαδῖϑ᾽ Παὶγ 

οσυγίαϊη, οΥ ἰοης-πηαίοτγαὶ : ορ. Εχ. 45Ἶ8409 ; 566 [ηΐϊγοά, ὃ 11.--- 

Ἂς γεραγάς αἱ ἐλδ τογυΐσα ἐλόνοο ἢ ἴῃ Οεγβῃοηιϊαβ ἀγα ἴο ἀο 
νυν ῆδίανογ ἴπ656 [Πρ γεαυῖγα ἴο ἤανα ἄοηα ἴο ἴΠ6πΠ|. 

97)-ϑϑῷ. ΤῊ0 Κομδίδ 68 παπιρεγ 8όοο, δηὰ οποδπὶρ 5. οὗ πε 
[ἀθδγηδοῖθ Ὑπεῖγ ῥγίμος ἰ5 ΕἸιθαρῆδη Ὁ. “22|᾽ 6], δῃηά {πεῖν 
οὔρεα ἴΠ6 τίς, [6 τδῦ16, πΠ6 1απιρ-5ἰδηά, [πΠ6 αἰΐαγϑ, [6 βδογοὰ 

υἱδης115, δηά [ἢ νοι]. 

928. Ηερτγεν ἰάϊοσι γααυῖγαβ (Ὧ6 τγοϑιογαίίοη ἢ 95 δὲ τΠ6 

Ῥερίπηΐηρ οὗ [6 νοῦϑα οὗ ““δηὰ ἴποβα ἴῃδϊ ψνεγα πππιθοτγαα οὗ 

1 6π"; σρ. ν. 25 8... 50 {Π6 ἢ. οὐ ν.ἕ 23.----ὐσοῤέηρ᾽ ἐδο ολαγρ οὗ 
ἐλδ δαποζωα7}] ἀρρθᾶῦβ ἴο θ6 οι οὗ ρίδος ἤεγθ, δῃὰ δοοϊἀδηΐδ!ν 

γτερθδῖεά ἔτοπι ν. 82,-- τὴς λεηάνγοα] ἃ ἰεχῖυδὶ ἐγγοῦ (Ψ ἔοσ Ὁ50) 
ἴον Ζλγός λωράγοα : 566 οὐ ν.ἕὅ9,.- 99. 47ο»ρ ἐλ εἱε 97 δὲ ζαδε᾽- 
μαοῖε φομέλτοα» 5] ορ. ν.85, οἵ. ν. 3.8. Τα ἰδγηὶ “5:6 " 15 
᾿Ἰηἰγοάποσα ἴῃ οοηπδοίϊὭΩη τῇ ἴΠ6 ἰοηροσ αϊπιεηβδίοηβ οὗ {Π6 

[Δ Όδγηδοὶθ ν Ὡοἢ γεγο Ν. δηὰ 5. (Εχ. 26:88.) οὸ ἔχ. 4οῦξ 33.- 
91. 716 αἰία᾽5] ὁ 79 τῃ6 αἰϊαγ. Τῇα ρ]. ἴῃ 38 ἱποίιαδβ (1) {Π6 
αἰΐαν ἀδβογι θεὰ ἴῃ Εχ. 27}3:, ἀπά βιυρϑθαιθηῖν οΔ1164, ἔοτ 5αἷκα οὗ 
ἀϊπεϊησίίοη, ἔπ 6 Αἰἴᾶγ οὗ θυγηϊ-οβεγιηρ (6.». Εχ. 281), ἀπά (2) [Πε 

δοίϊάδη αἱϊαγ οὐ Ὀυγηξ ἴποθηβα (Εχ. 401-10), σρ. Ιηϊγοά, ὃ 11. --Ὁ 
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Ῥλογοιοΐα ἐλον τεΐρςίον] ἰ 6 συ )εοὲ 15. ἐἐ {ο56 πνπο πιὶἰβίογ᾽" 

(1.6. 1πε ρῥγθϑίβ;; ορ. ἢ. οἡ ν.δ); ορ. θδν. 108. 1.--- 1.6 5. γϑ θ᾽) 
{Π6 ουτίδίη ψὨΙο; βαραγαῖδαά ἴΠ6 Ποῖγν ρἷδος ἴγοηι [ἢ Ποῖγ οὔ ῃοἹ165 

(Εχ. 2651-38) ἀπά 15 οἰβενῆδγα οδ᾽ δά οἰἴπαγ “" [π6 νεῖ] (Π5Ἴ5) 
ΒΙ ΡΥ (Εχ. 2651. 88, 8ὅ 2.0,1 χοῦ χ8δ 4857 408: 33.326 1 αν, 417 165: 13. 1δ 
2133), οὐ “18 να] οὔ π6 βαποίυδγυ " ([μον. 45), οὐ “186 νεῖ] οὗ τῃ8 
τεϑε πιοὴν " (μον. 248), οὐ “" [86 νεἱἱ οὗ [π6 βογεθη ᾽᾽ (ὉΠ ΠΞῚΒ 
Εχ. 3512 χ08 405], Νιι. 4 187), τῃ6 ρατγίίουϊας βθηβα οὗ (μ6 ἰδϑῖ 
Ρἤγαβα Ὀεΐηρ Ἴχρίαϊποά Ὺ Εχ. 408 3:, ῬγΟΡΔΟΙ͂Υ νὰ ββου]ά 
γοδά ογα ἢ φ6. “16 να] οὔ πα βογϑθη ᾿ 85 ἰἴῃ 46, ΤῊ ργεβθηΐ 

ΔηδρσαὙ τ ἢ ἘΠ6 βογεθηβ πιδητοηδά ἴη ν.3235.. [ἤδη αἀἰβαρρθαΐβ. 
ΤΠα ἰοπάθηοΥ ἴο δΔπιρΠοδίοη ἰῃ {π656 οπαρίογβ 15 "Ππδιγαϊοα 

Ὁ Β6γα ΒΥ 5, ψΒΙοἢ δά 5 δξαογ ““ἴπῈ βογϑθη" (π6 τνογὰβ “"1ῃ6 
Ϊανεῦ δηὰ 115 650 (οἷ. Εχ. 4018), ΤΠ βαπια δα ϊοη 15 πιδάα 
ἴῃ 416 ΌΥ Ὀοϊῃ 5 απὰά (ἃ.---82. Τῇε 5βἰδίεπιθδης {πὶ ΕἰΘ4Ζαγ 
νγὰ5 ομϊοῦ ῥγίποα οὗ [ον ὑγεϑυπι δ ἢπάς 115 ρἷδοθ. ἤθσθ 

Ὀθοδυβα ΕἸθ ζᾶῦ ὈοΪοηρεά ἴο {π6 ἔφη οὗ Κομαίῃ, Εχ. 618-35, 
Πι. οοηϑίάογβ ἴπ6 νεῦβα ἃ ἰδῖοσ δα ἀϊτίοη ; 566 ΡἢΪ. ἡ. Ὀεΐονν,. 

838-87. Τι9 Μοσατὶθ8 πυηλθεγ ὅ2οο, δηὰ δησοδτρ ἴἰο ἴῃ Ν. οὗ 
[Π6 ἰΔθεγηδοῖθ. ὍΠοῖγ ργΐηοθ 15 ΘΌγι᾽ 6] Ὁ, ΑὈΙ8 Αἱ], ἐπεῖγ σμαγρΘ 

[πὸ ἔγαπιθννογκ οὗ ἴπ6 Ἰὰρδγηδοΐθ, νἱΖ. 15 Ὀοαγάς, Ὀδῦβ, ρ11γ5, 

βοοϊίκοῖϊϑ ; δηὰ {π6 Ρ11141τ5, βοοϊζαϊβ, ρ1η5, δηά οογάς οὗ ἴπ6 οουτῖ. 

Ιὴ τΠ15 βϑοϊΐοη, υη1πΠ|κ6 τῆ6 ἔννο ργεοδάϊηρ, ἴΠ6 πιοηϊίοη οὗ 

[Π6 ργΐποθ ργεοβάδβ [δῖ οὗ ἴπ6 ροβιτοη ἴῃ [6 σοΔΠΊρ. 

84. δὲν ἐλοωδξαπα ἔπσο λμραγοα] (ἃ 6ο5ο.---858. Ο» 1Ὺ}6 οἰῶ 97} 
ν.39 η.---- 967. Οη ἴῃ νατγίοιι5 οὐ͵δθοΐβ ἔογπγηρ [86 σμάγρα οὗ τῆς 
Μογαγίϊοβ, 5βεβθα Εχ. 26)68. 361. 85, δ] 2619. 2.10. Τὴ ἴδθῆοης, 
τίηρ5, δη Ποοἕκ5 ἴῃ ἔχ. 267. 19. δ5. ἀγα ργοῦδοϊυ μαγα ἱηοϊα δὰ ἴῃ 

186 ραπεγαὶ ἴεγπὶ σοοθεφογέθς (γ.5). Οὔ. 433.--- ΤΆ δε» σον] ν.38 τ. 
838. ΤῊΘ Ὀχὶθϑίβ ἐποδπρ οὐ ἴδε Ε΄ οὗ [π6 ἰαθδγηδοῖθ, ἔπι 

δυδγάϊηρ 115 δηΐγαποα (Εχ. 2α'δϑ),.. 53.7)0γ6 ἐΐλς αδογπαςίο 
δαςίπυα᾽α6] ( οπιῖῖ5 ; Ῥαΐ ορ. 28 η.---Αἀγοὴ δηά ἢῖ5 βοῇβ, ζΖ.6. {116 
Ῥτιοϑῖβ, αα ἀδβογιρθαὰ δ5 ζάοδο “οὧἦο ῥαϊΐα αἰέοριζίογε ζο τὐλαίΐ 

γεφιῖγοα ἐο δέ αἰΐορηαεα ἐο ἐπ ἐλδ δαμποίμαγγν, ἐμεϊμαάζηρ ουο»)- 
ἐλίηρ ἐλαΐ λαα ἐο δὲ αἰξεκαάσα ἐο δον ἐλα ολϊάγοπ οὗ 715γαθῖ: [6 

Ιαβῖ οἴδιυβα 15 πδίαγα! Υ ̓ἰπη!τοἀ ἴο (ἢ6 5δογιῆςϊα] γααυϊγοπιθηῖβ 
οὗ ἰδ Ι5γϑ611{65.--- 7.6 σέγατιρο7) ν.19 ἡ. 

ῶ9. ΤῊΘ δύτ ἰοΐδ] οὗὨ πιδῖε 1ον65 ἀρονα ἃ πιοηίῃ οἷά [5 
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22,0Οοο, Τῆε βεραγαῖθ ηυπιθετβ ρίνεη ἴῃ νΟῖΣ 35. 8ὲ σῖνα ἃ τοί δὶ 
οὗ 22,,3ο0. Τμαῖ ἴπα δοῖΐυδὶ οΐϊδὶ ᾿πτοηἀθα ὉγΥ πε πυγιῖεσ ννὰβ 

22,0Οο (ποϊ 22,300) 15 οἶεασγ ἔγοπχ ν. θ᾽, ὙὍὙΠδ οτσοσ ἰβ ἴῃ 
ν. 38 (566 ποῖβ {μθτ). ὙὍὙῆΘ δύγοῦ 15 8 δαυῖν οπα: ἴογς (ἃ ἄρτβες 
ἢ 18 ἴῃ ν. 3, Μδην [6 ]ϑἢ δπὰ βοιια τηοάδγῃ οοπιηιθη- 
ἰαἴοτβ (6.9. 526ακογ᾽ 5 (Ο᾽272.} ἀβσϑ πη {παΐ {π6 (τες υπάγεά 
ποῖ ἱποϊυδοά ἴῃ {πὸ ἰοΐϊα] ννοζα ἢιβδίδογη, δηά, {πεγεΐογα, ποῖ 

ἀν δὶ ΔὈΪ6 ἔοτ γαάδεηληρ τπ6 βγβίρογη οὗ ἴΠ6 βϑοιΐαγ ὑσῖρας; Ραϊῖ 

{π6 ἴοχὲ βᾶγβ ῃοϊμίηρ οὗ {π15, δηὰ τἄγοα Βυπάγεα νου] Β6 8 

τὶ ἀϊου]ου 51 5π|41} ργορογίϊοη οὗ ἤγϑίθογῃ ἴο ἴῃ 6 νῆοϊα πυπρεσ. 

---αΑπὰ 4αγοη] 5 ὃ απὰ βοπιαὲ Ηεῦ. Μ55. οπιῖ. ὙὍῇῆα ροϊηΐβ ἴῃ 
ΜΤ.,, αἰγεδάγ γεξεογγεά ἴο ἴῃ .δϑζῤλγῶ οἡ οἷ9, πηᾶῦὶς (ῃ6 ννογὰβ 85 

βυβρίοίουβ, δπᾶ ἃ οοπηραγίβοη υἱτἢ ν.16 16 (6|1|5 ἀρδίηϑδί {πεῖν 

οΥὔἽΡΊΠΔΙ ΠΥ : ορ. 15 η. 

10. πῸ (ζ Ὁ ΚΠ 1. ---- ἢν] 5. γτχ (ορ. 203 38); (α (ερ. ἘΠ) συνέταξεν αὐτοῖς 
Κύριος : ςρ. 365 η.---20. Ἴ}0] 50 α͵5ο ἴῃ ν. 3 1833 2651, Ὅς, τοῦ 705. 1316 83; ἴῃ 4]} 
πε86 ραβϑϑαρεδ πε οἷς ἐγῖθα 15 γτείεγγεά ίο. Τῇῃε υβς οὗ {πε ατὶ. ἢ ἃ 
{γθ41 παηια ἰ8 γαγὰ (Ὀσγ. οὐ Ὠι. 4,12; Κοηϊρ᾽, 11. 2956} δ); 1 18. (Δο]αϊεά ἴῃ 
(ἢς οα5ε οὗ [κενὶ Υ {πὰ σιεηςς ἔογηι; με ᾿ννογὰ 15, ἱπάεεά, οἴξηῃ υδεά ἢ 

δἰ αΟουΒΥ σαηις ἕογος (4.9. Ὠζ. 1213, ]υἅ. 17. ΨΝννΝ. τεπάδγ ὉΥ ἃ 
ΡΙ. θοΙ᾿ Βαγα δηά ἴῃ ν.33: ἴω (π6 ἰαιίεγ νοῦβε 5 γεδάβ "01.---3ᾷ, 5} (δ 
ὉῺΣ ΠΠΕΡΌΡ, Πρ. ν.9. 86 2Η,.- ηολὉΝ] 116 η.---ὐκῦ] 1 ΤΙ ΡΒΕΥ τεδά, ργοῦδοϊν « ἰαῖς 
ηϑῖπα; ΡΝ. 2οδῖ, ; 61λ8Ρ Δαηλ, 61 Δαονηλ, ὦ 2κκ.---2θ. ἸπῚ2» 309] (ἢ!5 
υ86 οὗἩὨ Ὁ ἰ8 Βρεοία!ν οδατγαοϊογίϑιϊς οὔ Ρ δηὰ ΟἿ.; 5εὲ ΒΏΒ. κι4δ; ἴω 
ν.81. 35 ἦν 05..--27.. ππρὉ}] τῆς 1 15. ἀϊπορταρμῖο: οἷ, ν,31.38: 4150 133. 3 οἵο.-- 
80. ᾿5χ Ὁ κ] ἴον (86 ἤδηις (Ξ ““(π|}} Οοὐ μᾶ8 ββείίεγε,)), ορ. 345 (Ρ); ἱξ 15 
ΡΓΟΡΘΌΪΥ δῃ δποϊεπὶ ἤδηϊο, ορ. ΖΘ. 176 ξ., 192. ---ὐ κ᾿} }»}ΞΞ “"" ἃ (πιν) 5ἰγεηρτῃ 
19 οὐ," Τηΐ8 δηὰ οἴδογ πδη1658 οσοηϊδιηΐηρ ἹΨ», ΠΡ, οἴς., τὰ σοπηπΊιοη ἴῃ ἴῃς 
Ιλῖες ΟἿ. υυγἰπρϑ: 8εα {πε ἀρρεπάϊοεβ ἰο ΖΛ), υπάον ὈκῚ», ὈκῚ»", πὰρ, 
ῊΨ, ΠῚ", ἀπά ΠῚΠ, 4150 ἐδ. ρῇ. 210, 22.οθ. Εογ εϑιὶῖοσ ὑδαρα ἴῃς ΟΩΪΥ ενὶ- 

ἄεδηςα ͵ἰ5 {πΠ6 ἡδηι6 οὗ Κίηρ [}22Ζδἢ ννῆο νν85 δ'5ο, δηδ ρεογῇδρϑβ ογίρἰηδιν, 
ΚΞηοννῃ 85 ᾿ΑΖζΖαγίδῃ, ἰῃ ἴῃ6 8ιἢ Ἄοδηΐ., δης Ν᾽» οὴ δὴ δηοϊοηΐ Ἡδεῦτγενν 568] ; 

Ιενυ, ϑέθρεὶ τ. Οεριρίέτι, 309-42.---851. ἸΧἼ2}] 5. ΟἿ᾽ ὈΠῚΩΡ : ορ. ν. 5 (ἃ.-- 
82. 'ΚῸΣ ΚῸ2] θδν. 44, Β. 4.---ΠἼ}9] ἴΠ6 οβῖγ. τνουἱά ῬῈ δδϑίοϑδί, ἱἢ τνς τῖρῃὶ 
αϑϑυμῃθ δογα (δα ἰδλίς ΗεΡ. υ86 οὗ (Πς ἔογηι ἴο ἀδηοῖο (6 ΠοϊΪάονγ οὗ δὴ 
οϑῆςε ; ορ. πῆρ δηάὰ Ὦγ. 2.0.7. 466; ϑίγαοις δηά ϑίερίγιεα, διεωλδῦν. 
Οσγανπε. 68.. Βυΐῖ ΠῚΡΟ» ποννῆογα οἶδα 845 (8 βοῆβο [1 ννὸ σγοίδίη τῆ 

ἰοχὶ δηὰ (88 ϑεῆβςε Ὡς (Π6 νογὰ [845 εἰβενθογα ἴῃ ἴδαβε Ἵμαρίογϑ (3: 
418), γα πιυδῖ αϑϑυπηα ἃ ἰοοβα οϑίγ. οὗ (δ δος.: γτοπάον “1 ἴῃ οπάγρα 
οὗ," Ῥαϊεγβοη᾽β ςοηϊδοΐυγα, ὮΝ ἼΩ5, 15 ποὶ γεα ]ν βυρροτγίεά ὃγ (.---88. Ὀκ᾽ῸΣ]) 
ἰ-Ξ “ἃ (πῃ) τοοῖκ 8 αοά "); ου ἐμε ἴγρε οὗ πᾶπιε, 566 αῦονε, Ὁ. 6.--)π|3Ὰ] 
δῃοίοηΐ ἴγρε οὗ παπιὸ (Ρ. 572). 22--24); ἴπε δοίυδὶ ἰπβίδησε οὐἡἱν ἰῃ Ρ (ἢ. 
Ἐ511..---ὃ6. "Ὁ 52 ΠΟΡΌ ΠΊΡὈ᾽] νατγίαιίοηϑβ ἴῃ ν. 35 3. 

40-.δ1, ΤῊΘ ΔΌΣΕΙ οὗ 9 ΥΒΌΌΟΥΣ 5186]11068 οὗ [6 πγδἷθ 
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56Χ δῦονδ ἃ πιοπίῃ οἷά 15 22,272; οὗ [656 22,οοο δγὸ γοἀδοπιεά 

Όγ {πῸ 22,οοο [μονὶῖε5, 1πΠ6 τεπιδϊπάθσ δ 5 δῇ δρίδθοα. 

ὝΠΙΒ ΠΊΟΠΟΥ 5 ρίνοη ἴο ἴπ6 ῥγίθδίβ. Ὑῃα βγβϑίδογη οδί([6 οἱ 

ἴῃς Ξγϑοὶ 65 15 τεάδαπηθά ΌΥ 1Π6 σαἰε]α οὗ {π6 [,ον1ῖ68. 

Εογ 6 υηγοδν οὗ {πὸ γεϊδίίοη Ὀδίνεαη {πὰ ἢγδίθοσηῃ δηά 

ἴῃς δάιι115, 566 αὔονϑ, ὈΡ. 10-1δ. 

40. 7λεῖ» παρηθ5] τὮ η.---41. 7 γ᾿ γαλεοολ)] ν.18 ἡ.---.- Το σαϊε 
97 ἐλθ Ζεουϊίος ἐπίσης οὗ αἰ ἐλ ,γείδογη ατηοηρ ἐλο σαζίο 97 ἐλὸ 

ολίγον ο7 7] καθ) 115 15 αἰ βίσα!, ἔοτ [Π6 βγβίθογη οὗ οδίε!α {παῖ 
οουὰ ὃς οἴετγεα τνεγὰ ποῖ γεάβεπιδῦϊα (181δ- 11), [15 φυσβίϊοη- 

δὉΪ]6 (ἢ 1.) ἴο ᾿᾿πῖῖ “ σδίι]6 "ἢ Παγα ἴο ὑποίδδη οδίις (μον. 
2757, Νὰ. 188), ΒαιιαϊΞςϑοίη (}γ͵δείογίλμρι, 42.) 1Π|1η1κ5 [15 
Ὀδββαρα ἰδίεγ πὴ {π6 ἷανν τααιυϊγίηρ᾽ [Ππ6 βδογίῆςβ οὗ 411 οἴδδη 

βγϑίδογη δηά οὗ ἃ ρεγτοά "νῆδη πδΐ ἀεπγδηά ννᾶ5 Π0 ἰοηρΌΓ 5αι15- 

Βεά ἴῃ ῥγδοῖϊΐοθ. Ῥοβϑιθίν ννα 5ῃοιι]Ἰά δϑϑϊ τ] δία [ἢ]15 βοηΐθησα ἴο 

ν. 5 Ὁγ ἱγδηβροβίηρ ΠῸΠ3 (οπιτπρ' ἐπ 6 Ργαρ. 3) θεΐογα Ἢ52 δ5; 

{Π6η τοπάδγ ἐ{ππ οδίςα οὗ ἴπε [1,οντε5 Ἰηϑίοδά οὗὨ {π6 σδίς]α οἵ 

411 (πῃ Βγϑίθογῃ δπιοηρ (6 οπιϊάγεη οὗ ϑγδρὶ᾽"; τῃ6 βιξίδογη 

δηάα 81] {πεῖς Ὀεοηρίηρβ δῖα σοραγάβθα 85 ὑγοροῦῖν ἰογίοϊξ ἴο 

Υδῆνοῖι ; 1π6 [δν!ῖ65 δηά {πεὶγ ὈΘΪοηρίηρ5 ἅγα βυδϑιυἱοά ἔοτ 

{Π6π|.---4ὅ, Ζ2εΐ» εαζ6] ἰξ ἴῃ τοχὲ οὗ ν.4] Ὀ6 οοτγϑοῖ ννὸ 5ῃοιυ]Ἱά 

Ἔδχροοῖ βεγα "πα ἢγβίδογῃ οὗ {πεῖν σδίι]6,᾽ 1Π6 Ῥγοῃουη γείοι- 
τίσ ἴο {π6 σπι]άγεη οὗ [5γαοὶ. [[{{πὸ βυρρεβίίοη ἰη [Π6 1α5ὲ ἡ. 
ΌὈς αὐορίοά, ἴπ6 ῥτγοποιῇ τοίου ἴο ἴῃ6 ἢγβίθογη [5 γδοϊ1165.---- 

4). ὙΠπ πο ραυδῦϊθ ἴογ τεάθαπιηρ ἃ ἢγβίθογῃ οὗ πιθῇ ἰβ αὶ 
ϑδεῖίκεῖβ, ὦ.6. αϑοιιΐξ 12 5} ]]Π1πρ0 8 (ἃ βἤθίκ αὶ πε 28. κά.: Καοηπαεάν 

ἴῃ ΗἩδβεηρβ᾽ 28., 5... ““Μοῃεγ,᾽" [1]. 422 ἴ.).---ΉἈν ἐλ 2οίη 
ι2η. ὙΠ οἶδυδα ὅ οὗ {π6 ν. ορ. ἔχ. 4012, 

82. πΦῸ} (αν Ἐ͵νκὶ; κ (αὐ Ὀγκ..---ἰθ, "Σ ΤΡ ΠκῚ] Εον ἰἢϊ6 ἀρβοϊυίς οτ 
Ρεπάεωης δος. ορ. Κδη. ἰἰΐ, 3410; δηὰ ἴον ππρῦν, τ. 7έριδός, 8 123.--"ΥἹϑ 
--αἴβο ν. "3: 81 1816; ῬοίΒ {πε στουπά ἔογπι (ξὰ ἢ) αηπὰ [Π6 ουγαὶ ροΐηϊ ἴἰο 
Δη δὈϑίγαςξ πιεδηΐϊηρ (Βαγίῃ, }λ.3. 826; ἴζδη. 11]. 261 ; ΠΡ. ἱϊ, 127.}; Ὀυΐϊ ἰπ 
(μ19 ραγίίουαν ἰηβίδηος ἴῃς ψνογά πιιϑὶ να δοαυϊγεά ἃ βεοοηάδτγγῃ οοηογείο 
δεῆβ86 (οἰμεγνῖδα δη, 11. 26οα): ἰξ ἀοεβ οὶ πιεδ εἰπε ἰῃς δοεὶ οὗ 
ταηβοπλης οΥ ἴῃς δἰαίε οὗ Ὀεϊηρ ταηϑοπιοά, Ὀυϊ (ἢς ταηβοπι- τος (ΠὨἱεἰτγίςἢ, 

«4δλ. “. ἀσοὸν. Οσγανι. 4ι: 665.-Β0}], “1,ὅ56-» ο] ἃ ").-- Ί»5] Τῇ γοοῖ, υνῃϊοῖι 
ΔΡρδδῦϑ οἠἱγ ἴῃ Καὶ (Εχ. 163326131. 1.ἐν. 255 Νυ. 345 5.) αηὰ ΗἸρῇῃ. (Εχ. 1618), 
6 ἰη ΟΤ. οοηδηεά ἴο Ρ; ἰΐ τεδρρεδγβ ἰπ ἔπε Μίβῃηδῃ. ---ἄ7. ΠΦῸΠ προπ] Εὸγ 
(ῃς βυϑδρεπάεά οβῖτ., βες δν. 28, ΚΕ. 6; ἔογ ἴῃς γερειπίο, Πδν. 29, ΒΕ. 8 (2). 
--18.. "Ὑ}Ὲ] τγεβυπιβ απά ἀεῆπεβ "035. --- 9, ὉΝἼ80] 1 τς ἰοχὶ ὃς σγίρῶι, 
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ἃ ῬΑΓΔΠεἱ ἔογηι ἰ ἃ ἴο δ 9 (Εχ. :ιϑ, Ῥα. 40᾽: [δρατάς, ϑιϊάμηρ οἷ 
Δϑορμέρα, 186, 2.4. Βυΐϊ ὈΓΟΌΔΌΪ ἴῃς 584π|6 ἔογῃ νν88 οτ ἴῃ γεδαὰ Ὦδγα 
8.8 ἴῃ ν. 45 48; 590 5. ΟἿ. ---Ὠ ὉΠ ᾿ὙΊΔ] ᾿ὙΟ 15 Παγα (86 458. ρατί., Ὡς ἢ ἰ5, 
μπονγανον, υϑεα νὴ ἢ ἃ αἰ εγοηῖ πιεδηϊηρ ἔγοτι ΠΣ "ὙΒ 158. 45}0,---81. ΠΕ] 
Τις Κα ἘΠ πᾶν Ὅς ροϊηϊςα οἰἼθῦ, οὐ ὙνδῖοΒ 866 ν, 9 ̓.; Κ ὃ δηὰ 5. ὈοΓἢ 
τεδὰ 2ζορφ ὈὟΊΡΠ, ορ. ν. 9 ἢ, 

Ιγ.---ν.1-5 1 ονῖῖ6ς5 δαΐπνοθη τηϊγίγ δηά ΠΗ͂ γϑᾶγβ οὗ δρα 
ἴο Ὅ6 πιιπιδογοά ; ἴπμα ἱγαηβρογί ἄυτ165 οὗ ἴπ6 [κονι65 ἀδβησά ; 

ν. 820 γος 15 οὗ ἴΠ6 σδηϑυβ. 
1. 45πά 441» 3δ η.; βοπιῈ ΗεΌ. Μ55. δηὰ [Ὁ 7" ον : Ῥυῖ 

566 Ὧδε Εοπσ51᾽5 ῃοΐδ. 

2-20. 10 ΚομδΙΣ68.----1 ο. 2 1ἴη6 Οδγϑδοηϊίαβ, παγα [Π6 
Κομαίμιίαβ, γα ὅγϑὶ ἀδαϊ ἢ. ὙΝΙΏ [6 ῥα ουΥ ρίνοη ἴο 

[6 Κομαῖίμιεβ ἤσγα, ορ. {ποῖ δυρογίοσ ροϑιτίοη ἴῃ [Π6 ΟΡ ; 

566 δδονα, Ὁ. 17 ἴ.---3ῦ. ,,1δ ῃ.---8, ΤῇΘ σδηβαβ ἤοῖα γοαυϊγαά [5 

οὗ [κμον65 αὐδ]1Π «ἃ ἴοτ σόγυΐοθ δΌοιϊξ ἴδ6 Δ Ὀαύπδοῖθ. [{ ἴδ 

οογγοϑροηάβ ἴο [6 οδηϑὺβ οὗ {π6 τεϑὶ οὗ [5γδοὶ (ο. 1). Τῇα 
βαῃα ψογά (ΝΥ) 15 υϑοὰ ἴῃ Ὀοϊ οπαρίογβ, που ρ ΕΝ. Πογα 
τοηάοτβ ΌΥ͂ ““ βενίοα," ἴπδγ ὉΥ ““ννᾶσ.᾽" Οὐρίηδ!ν ἴμ6 τνογὰ 

δά τοΐδγσθησα ἴο ννᾶγ (5866 ρἢ]]. π.}: 115 '56 οὗὨ πιοηΐαὶ βογνίοα 
δδουῖ ἴπ6 ἱΔΡογηδοΐθ οὐ ἰδιρία ἰ8 ἰδία; ἔογ ἴῆ6 νοῦ 50 υδεά, 

566 473 851, Εχ. 488, δηὰ {Π6 ἰαἰ6 ρ]οββ οὐχ τε ἰη (5 ἰη τ 5. 253; 
δηὰ ἴογ π6 πουη, Ὀεϑί 65 1[Π6 ργδβδθηΐ ο.,) 855) -Ἴ ο οἴποῦ 
δηὰ αἰ εγοηΐ γτεριτ διϊοηβ 85 ἴο ἴῃ6 ρεγίοα οὗ [ον] Εἰς] βοῦνιοθ 

ἅτ ἔουηά ἴῃ ΟἽ. (ι) [Ιηπίεδᾶ οὗ Ὀεΐηρ' 85 πα ἀεβηβα ἔγοπι 
(Πἰγῖν ἴο ΒΥ γεδῖβ οὗ ἀρϑ, ἰξ τνᾶ5, δοοογάϊηρ ἴο 853. 25, ἔγοπὶ 
ἰνϑηϊγοεῆνα ἰο ΠΗ͂γ, δῇογ ψνῆϊοῦ ἰδοῦ ἀρὰ ἃ [Ἃονὶΐα τρῶς 

5111 τοηάδσ οαγίδϊη διιχ  αγ βαγνῖοθβ. (2) Αοοογάϊηρ ἴο [Π6 
ΟὨγοηϊοῖεσ (1 (ἢ. 233. 53, 2 (ἢ. 4117, ΕΖγ. 48), ἰτοπὶ ἴπ6 {πὶ6 
οὗ αν ἃ οηννατάς {πΠ6 ἀρ οὗ δηΐγβησα οἡ βεγνίοα τνᾶ5 ἔν ΠΥ, 

δηὰ [Πότ ννὰ5 0 υρτννᾶγὰ 11πη1ξ οὗ ἀ154}1Π|γ- 

ΤἼο 5ἰπιρῖοϑὲ ΔΥ οὗ δοςουηίίηρ ἴον ἴῃς αἰ εγοηςοεϑ τνουϊὰ Ὅς ἰο 4.551:1π|6 
{ῃδὶ πον Τσογγεϑροηά ἴο δοίυϑὶ αἰ εγοηςθϑ ἴῃ (Π6 ἀρὲ οὗ 8εγνίςς δῖ (6 
ἀιϊεγεηὶ ρεγοα ἰο Πίος (Πα δονοσγδὶ γοΐδγεηςεβ Ὀεϊοηρ, ἐς. ἰπαὶ ἴῃ [86 
ἰτ6 οὗ ἰπ6 ΟὨγοηίοϊος (ς. 3200 Β.6.} ἴπ6 τιϊηϊπλυπιὶ ρὲ ἴος [εν εἰςδὶ βεγνίοα 
τ ᾿νοηΐΥ, δηα παι δἱ αἰ βεγοηϊ {{π|6ὲ8 Ὀεΐννεε δου σοὺ δηὰ 200 Β.6. ἰΐ 
μδά Ῥεδη ὑνεηίγ- να δηά (Πἰγν γεβρεοί νου : 80, Φ.9., Καδσηδη, 274π. ὈΡ. 
93, 299; ΟΡ. ϑ5ῖτ. οἡ 853, Αποῖδεον νίοενν (Βαυς 5510, Ῥγέεείεγίλωνε, 167 [.} 
8 [δι [ῃ5 πιηΐπιιπὶ οὗὨ ἔνε γϑαγβ τγ7ὦ 5 δοίυδὶ, θυ {παὶ Ρ᾽5 ἄχίηρ οὗ (Π6 
τϊηϊπλπὶ δἱ (ἰγίν 18 ραγίὶ οὗ μὶβ Ὠϊϑβίογιοδὶ δοίϊοη, απὰ ἄυς ἴο δἰβ πιακίωρ 
αἰἰονσαηος ἕο [86 ἤσαν τνοτὶς οὗ ἰγαηϑρογὶ (ορ. τ (ἢ. 223,5); (Βδῶ ροϑ' 
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δἰ Οἷν {86 {πνεηϊγ-ἢνς οἵὗἩ 85. ἴα δἰ ἸΡΙῪ ἃ πιεδ δίευςϊς ΌὉΥ δ ἰαίεγ υγίίον 
Ὀεΐννδοη {πὸ αχϊηϊμηυπι οἵ δοίυδὶ ργϑοῖϊος δηά ἰἢδὶ γεαυϊγεα Όγ ἴ11ς ἰᾶανν. Οἱ 
μαγιιοηϊϑεὶς Ἔχρδηδίίοηϑ ἰἃ πιυϑὲ βυβῆος ἴο σῃηδηϊΐοη οὐς ἢ ἴπε τερυϊαίίοη 
οὔ δα ργεβεηὶ ραβϑϑαρο, ἰδ 8 84:41, ἰ8 πιθγεῖν ἰαϊδηεα ἴο Ὀᾳ ἰδπΊρογασγυ, δηὰ 
μδ59 τοραγά ἰο ἴδε βεδνυ νογὶίς οὗ ἰγαηβροζγῖ ; οὐ ἴπε οἴπεγ παηά, 853.:5 
οοηΐδίηϑ {δε ρεσσδηθηξ ἰδ γε υϊδεηρ, [πε γοδγβ οὗ βεγνίςα ἰῃπ δηὰ δϑουϊΐ 
[ῃ6 ἸΔθογηδοϊο, θυϊ ἠοὲ ἰὼ (πα ἱγαηβροτγὶ οὗ ἱὶ (8ο Κε:}). Βυΐῖ 8 8 ἴο 
ἀϊθγεσατγά {πὸ 5᾽ πὰ] γ ἴῃ [πὲ ἀεδηϊτίοη οὗ βογνίος ἴῃ ἴπ6 ἔννο ραβϑβαρθβ, 
δηῃά ἴο ᾿ἰπλῖξ υρτναγγδίδ {πὸ τπιεδηϊηρ οὗ ἴα Ἔχργοβϑίοῃβ υϑεὰ ἴῃ [ἢ6 
Ρτεβεηῖ ομαρίοι---" 411 τῆο εὐΐετς ἰηῖο δα βεγνίος 20 ὅ(ο τυογὰ (π3κ)Ὁ πισμὉ) ἐτὶ 
ἐλ ἱερεῖ ΟἹ νισοίέρι," ν.8: ““ἴο ροτέογηι ᾿ψοτίκ (ΠΊῺΡ Ἴ2»") ἰπ {16 ἴδπὶ οἵ πιδεῖ- 
ἱηρ,ν.33; “0 ρογίογῃ {πε ννοσγὶς οὗ (ΠΤ ΤΝ 12») ἴῃς ἰδηξ οὗ πιεοιΐηρ," ν.3, 
". 81} το ττογκοά ἴῃ {πα ἰςηξ οὗ πιοειίηρ,᾿᾿ ν. 5, (ἃ (Ὠγουρθουί [Π15 ομαρίος 
ϑυδοιυξ659 ““ἐπνεπίγ-ῆνο᾽" ἴον “ἘΠ τΥ," τῃ 5 8Δ.551}11801 [Πς ρτγεβοηΐ ρδ5- 
βαῦς ἴο 8533.35, ΤἼΠς γεϑάβϑοῃ ἕογ ἀοίηρ (δἷ8, γαίμες ἔπη οοτγγεοίίηρ 853.36 το 
δρτες ἢ (Π6 ῥγεβεηΐ οπαρῖογ, νου Ὅα οἷεαῦ 1 νὰ οου]ά 685:π|6 ἴπδί 
“πυδηϊγοεᾶνε" τ {86 δοίυδὶ αρῈ οἵ βογνίοα δὶ (δες {πῆς οὔ (86 Οτεεῖς 
ΨΜεγβίοη, 9 833. Ἰαῖος (ἤδη ΟὨγοηϊΐςῖοβ ἢ δηά 85 ἴῃ6 δρὸ ψηϊο ἢ ἢδά δε 
Ιοννεγεά ἔγοσι ἰδἰεῖν ἴοὸ ἔπσοηῖν Ὀεϊνεεη πα {{π|658 οὗ ΕΖγα δηὰ ἴῃς ΟΠγοηίοϊες 
οὨ δοοουηῖ οὗ δε Βοδ γοῦν οὗ [ον 65 (ορ. Καα. Ζοο. οἶξ.), οὔοα δρ δίῃ γαϊβεά 
βϑυ Ὀ5οαυ θη ἴο ἐπνοηῖγ-ἔνα τ Βδη ἴῃς ὐτρετγ οὗ [ονῖῖ65 δα Ὀδεη ἱπογοαβοά 
ὈΥ {με αϑϑϊπι]δίίοα οὗ ἰδ6 βίωηρεγβ δηά οἱῃεγβ (ορ. ἵν ε. Ῥνοζοσ." Ὁ. 145) 
Τῆς ἀδίδ ἃγε ἰπϑυδοίεηϊ ἔος ἃ ἀεοϊοῖνα δΏβννοΓ. 

4, 7λ6 »ιοσέ λοῖν ἐλέμρε) ἰῃ6 ρῆγαβαε ὈΨῚΡΠ ΦῚΡ, νΒΙ ἢ ἰ5 

νδγίου Ξ ΔΡΡΙοα (ἔγοαυ θη, Φ.., ἴο [Π6 ἰπηογ ρδαγῖ οἵ {Π6 

Δ Ὀδγηδοῖθ, ἔχ. 2078) τεΐογβ ἤεσθ, 85 {π6 ἔοϊοννηρ νν. 6χ- 
οἰαΐη, ἴο ἴπ6 ἔωγηϊίυγα δηὰ ἱπθίσγιπηθπίβ οὗ ἴΠ6 τδοδγηδοῖθ: 

ορ. Εχ. 3209. 566, διγίποτν, Βαυσιβϑίη, δζραζθρι, ᾽ϊ. 5.2--- 4.--- 

δ Εἰ ὙΠα πιοϑὲ ΠΟΙΥ τπϊηρ 5  Ὠοἢ ἴΠ6 ΚΚοδ δ (65 μδά ἴο οδῦγν 
[411 ἰηϊο 51'χ στουρϑ : 411 δἰτἶζα, Ὀδέογα (Π6 οδπὶρ πιοναά, ᾿δὰ ἴο 

6 οονογεά υὕρ ὉΥ ἴπ6 ῥγίθϑίβ ἰπδὶ [6 Κομαίηιῖαβ πιῖρῆϊ ποῖ 566 

1ῃ6ηι, δηὰ ννοῦα ἴἤθΩ 50 οδιγιεὰ ΌΥ [πΠ6 Κοπαδιῃϊίες παῖ {πον 

ἀϊά ποῖ δοίΐι ιν τοιοῦ ἴ[ῃ6 ϑαογεά οὈ]εοῖβ ἐποπιβεῖνεθ.Ό Ὅῆα 5ἰχ 

στουρ5 οὗ πιοβὲ ΠΟΙ͂Υ [Πἰηρ5 δὰ 85 [Ὁ]]ΟὐνΒ .:---[(1) [6 ἀκ, ν.ὅ; 
(2) ἴπΠ6 4016 οὗ [6 ᾿γαβθῆοθ, 15 υαἱδηϑὶ]5 (ΕΧ. 2539), δηὰ {δε 
ροτρεΐυδὶ Ὀγεδά, ν.ἴ; (23) ἴῃ8 σδηα εϑίοϊς δηὰ ἴπ6 υἱδη5115 

οοπηροίεά νὰ ἰΐ, ν.ϑ; (4) ἴ!6 ρσοϊάδη αἰΐαγ, ν.ῖ; (5) {ῃς 
αἴξ 5118 οὗἨ πιἰπἰβίγα 0 9. .. ἴῃ [δ6 βϑαποίιαγυ, ν.ῖξ; (6) {πε 

αἰϊαν (οὔ Ὀυτγηϊ-οἤεγιηρ), δηὰ ἴπ6 νεβϑϑεῖὶβ δηά ἱπϑίγυπιθηῖς 
αἰϊδομεά το ἰϊ, ν.18:... ὙΠ656 νατίοιιβ [Ππίηρθ, ΟΓὁ ρστοιρϑ οἱ 
(ηηρ8, ατα 411 δἰ ρῥδοϊεά ἰῇ ἃ ψγαρρίηρ οὗ ““Ζαλατὰ" 

5Κίη (ν. δ 8. 10. 11. 1...) δηά, ἴῃ ἜνϑγΥ οδβα Ἔχοερί ἐπί οὗ (Π6 δτγίς, 

{Π15 γαρριηρ ογπιδά ἴπ6 ουΐοῦ σονογίηρ. Οη ἴπα οἴπογ ἢδπά, 
Α 
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{π6 ἀγκ ννᾶβ ἤγβι οονογεά υυιτἢ {πα νεῖ] (566 οἡ 451), (δὴ τυ ἢ [Πα 
“«αλαδὴ 5ἰκὶη " ̓ ΓΑρΡΡίηρ, δηά, ἤηδν, ἢ ἃ οἷοί οὗὨ δας 

(ν.). ΤὭυβ, οὐ ἴπ6 πιαγοῦ, ἴθ ὈΪΐπα ουΐοτ οονοτίηρ αἴ οὔσα 
ἀἰσ συ ϊϑηδα τῃ6 δὐῖκ ἔγοπι 411 {πΠ6 οἴπογ βδογεά οὐδ]θςοῖβ.0 ΑἹ] 

[πΠ6 τεϑί οὗ [π6 (πια1) οδ]εςῖβ Ἄχοερὲ [πε αἰϊαγ οὗ θυγηϊ-οεγιηρ, 

νΏοβ6 ἵπῆοσγ οονογίηρ νγὰ8 8ἃ Ριυγρία οἱἷοίῃ, ν..8,. ψογα βγϑί 

τυγαρραά ἴῃ Ὀίιι6 οἱοιῃ, ν.7.9. 1..13 ὟΠΘ 4016 οΟὗἨἉ ῥτγαβθηοθ, {κὸ 
[Π6 αὔγκ, μδά, ἴω 411, τῆγεθ ψγδρρίηρβ. [1 νὰ5 σονεγεά σῇ ἢ 

τῆ Ὀ΄ιι6 οἷοι, [Π6η τΠ6 ν6556}5 δἰϊδοῃεᾶ ἴο ἐΐ ννοσα ρδοϊκοα οὔ 

ἰϊ δηὰ [πΠ6 νοΐ ψγαρρθϑά ἰη ἃ βοδιίεϊ οἱοίῃ, δηά, ἤν, ἰη ἐπ 6 

“ζαδασὴ 5κἴη" ψτιαρρίηρ. ὙὉὙη6 πιοῖΐϊνα ἔογ {Ππ686 αἰ! εγθηοσςβ, 

Ἔχοορῖ ἢ ἴπΠ6 οὯ56 οὗ [πα Ὀγρ  ὄχίογηδὶ οονθγίηρ οὗ ἴπ6 δτῖκ, 5 

ποῖ οὈνίοι5. Τἢ6 οσδησ σοι δηά [π6 οὐ͵]δοῖβ οοηηδοϊεά τῇ 
1 δηά [6 νε556]5 οὗ πηϊηϊσίγαίίοη τγασγα σδγγίοα οἡ γϑπΊ65 5ροοὶ- 

ΑἸ ρῥτονϊ ἀςά ἴογ ἴδηι, ν.10. 1. ὝὙὝΠ6 τοπηδϊπίηρ᾽ οὈ͵θοῖς ψαγα 
οαγγιδαά ΌΥ πιο οὗ ἴπ6 βίανθβ ἢ Ποῖ ἴΠῸΥ δαά Ὀδεη 

Ρτον! ἀδὰ δ ἴπ6 {{π|6 οὗ πιακίηρ..---6, Ζαζαςλεοζί,) ἘΠ6 ῥγθοῖβα 

τηδδηΐϊηρ οὗ ἴῆς6 ΗδΌ. ρῇγαϑβο, 5κίη οὗ ζαζαςὰ, ἰβ ἀποοσγίδίη. ὉΤῆα 

Δποίδηξ νογϑίοῃβ ἱποοσγθοῖν ἴοοῖκ δαζαεᾷ ἴο Ό6 ἃ οοΐουτ. ΕἾοπὶ 

{π6 {πιὸ οὗ [Π6 ϑοῃοΐδγβ οὗ πὸ Ταϊπιιά ἀοννηνναγάβ 1 Ὧ45 Ὀεθη 
οϑίοπηδΓΥ ἴο 566 ἴῃ ἐαζαδά ἴμ6 παπὶῈ οὗ δὴ δηϊπιαδῖ; {{ [Π15 Ὀ6 
ΠΡΏΪ, βοπια πηᾶῦὶπς δηϊπηιαὶ οὗ [6 ἀοίρῃϊη Κιημᾶ 5βοπ5 πιοσῖ 

Ῥτοῦδδϊα ; ἰῃ Αγδῦϊο ἐζας Ξξξ "ἃ ἀοϊρῃίη.᾽" Ἐδοθηΐυ τἴ ἣ85 Ὀδοη 

βυρρεοβίδά [πὲ [6 ψνοτγά 15. ἃ ἰοδὴ ἔγοπι {πὸ Εργυγρίίδη 2.5 Ξξ 

“« Ἐργρίίδη εαῖπον.᾿" ἘΞ δῖησα ἴῃ ΟΤ. ντγιΐογβ ῆο τοΐσγ ἴο [Π15 

5Κίη ἀγὰ ΕΖείιεὶ δπά Ρ, ἰἴ πιᾶὺ Ὀ6 δὴ αγίϊοῖϊς ἢ 1Π6 56 οὗ 

Μοἢ {Ππ6 [6νν5 ἢγϑι θεοδηδ ἔα ΠΊ}}14Γ ἴῃ 6Χ1]16.---4πὸοῶ σπαΐ }εέ 
ἐπ ἐλ6 είαυες ἐλ6γ607] 50 ἘΝ. ; 1 1158 πιεδπβ8 {πὶ ἴπ6 βίανεβ 
6 γα γοπιονοά ἀυγηρ᾽ Ρδοκίηρ δπά ἴπδη ἀραίη οἱ δοεα (γουρἢ 

{π6 τίηρϑ (Εχ. 258), ἔογ ψνῃϊο Ποῖας οουἹὰ Ὀ6 πηδάβ ἴῃ {π6 
ννΥδρρίηρϑ, ἴἰ σοηῆϊοῖς ἢ Ἐχ. 2518, νυν] οἢ ἰογ! 5 τη6 γΓαπιοναὶ 

οὗ 116 ϑἴανοβ : δυοῦ ἃ σοῃῆιοϊ 15 ρογίβοςιΥ ροβϑί θα, ἔογ ἰῃς 

ἴννο ραβϑαρῸ 5 ἃγὰ ἀοιυ 61655 ἔγοπι αἰ ἤεγθηΐς παπάς, Βαῖΐ ἴΠ6 

νὉ. ὉΨ ἰ5 οὗ ἃ ρεπογαδαὶῖ βρβηϊποδηοθ, δηᾶ σογίδιηυ πιὶρῃξ Ὀ6 

5 Ἐὸγ ναγΐου8 βυρρεβίίοηβ, 58εεὲ Ετγὶς. Ὁ ε] 25. ἢ} ἰὰ Βδογ᾽9 Ἐσοξ. Ὁ. 
χνῖἢ,, δηὰ “γοίερ. 77] ξ.,; ΝΟδΙά, ἴῃ Ζ2Ω͂. χὶ. 22; 1Ἰ᾿ονυβοῆη, Ζοοϊορτδ 
ες Ταῖρ»ε. 9ο5-98, 152; Τογ᾽ 5 ποία ἰη ἘζΖεϊτιεὶ (5307. Ἐπρ.), 122-126; δηὰ 
ἴογ δὴ ὄἜχος δεῖ βυπηαγυ, ατί. “ Βαάρεν᾽ ἰη Σὲ 
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τοηδοτγοά “ δάϊυκε)", Ὀυΐ οου]αὰ ΔΩΥ “6 Δα ]ι5ιπιοηΐ ἢ οὔ ροΐθς ὑπάδῦ 

[Πγδ 6 Ψνγαρρίηρ 5 πιᾶῖα ἴδ πὶ οΘοηνεηϊεηΐ ἴον ΠοΙάϊηρ Ὁ---. 726 

ζαδῖα οὕ ἐλ6 Ργόδομοο) ἘΝ. ἴῃ τεπάδιηρ ““... οὗ ἐλοιοδγεοαί " 
Δ55Π|65 (παὶ ἴπ6 υπϊαια ρῆγαϑα Ὁ"5Π Ἰπῦ 5. δὴ δδϑτγενίαϊίοη 

οὗ Ὀ28Π Ὀπῦ '“. Τῆΐβ ἰβ ἀππϑοθββαγυ; ἰξ τΠΔῪ Ὑν6}1 πιθδῃ {πε 

14016 οὔ Π6 ἔδοδ οἵ ρζδϑθησα οὗ Υδῆννεῃ. Ου (ἢε (δ ]ε, 566 Εχ. 

2535... (Χ7ὴλ6 ἄέελες απ ἐλ σερἧ απ ἐδό σατις ἀπο ἐλ δοτοϊ5] 5εῈ 
Εχ. 2539, σἤεγα {πὸ ἰαςί ἴννο δγί!ο85 ἄγα πιεπεὶοηδά ἴῃ γενεῦβα 

ογάεσ. Εογ ἴδε ργδβεπῖ ογάϑγ, Εχ. 4715.--- Ζῴο σορέξμεμαὶ ὀγθαα 

ἦ.6. ἴῃα. βῃδνγεδά (Εχ. 2589, [,εν. 2469). ὙὍμδ ρῆγαββ πὸ 

ὙΘΠΠ 15 υδοὰ Βογα οἡἶΪγ, Ὀιυξ 15 γοδαγ ἐχρίαϊηεα ὉῪ Εχ. 258), 

- 9. 7ς εἰαυε:) Ἔχ. 2533.---9, Εχ. 258:-88. Τῇ [1] ρῇγαβε, 2.6 
εσαπαϊοεέϊοζ 7 ἐλα ἰζρλξ (ὉΠ ΤΠ), 18. οἡἱγ ἰουπά πογὰ δηά ἴῃ 
Εχ. 3596 (Ρἢ).---10. 7Ζ.ε “5 α»:6] 566 ΡὮ1]. ποΐβ.---11, 7. ροϊάξη 
αἰΐα᾽)] Ἐχ. 3933 405 35, 2.6. ἴῃ 6 ΔΙἴἀγ οὗ Ὀυγηΐ ἴποθηβα (Εχ. 3018); 
566 [ηϊγοά, ὃ 11.---}(ς “,Ἴαυε5)] Εχ. 30 "".---19. Ζ.δ πιέοηοὶς 07) 56᾽- 
συἱοο] ἐ.6. [6 αἴθη5115 υϑϑα Ὀγ {πΠ6 2γέ65ἐς ἴῃ (ἢ 6]τ βδογθά βϑγνίοα, 
431 η.--18. 7Ζ1ε αἰία»] οὗ Ὀυτης-οβεγίηρ, Εχ. 2712".--- 7ὲς οἰαυεε)] 
Εχ. 2γ58- Αἱ τπ6 επά οὔ {πε νεῦβα 5 (ὕ δα ά---“" Απὰ {ΠῸῪ 5841] 

ἴακο ἃ ρυγρίθ οἷοιἢι απὰ σονογ ἔπ ἰανεγ δηά 15 Ῥαϑε [Ἔχ. 4017], 
δηα ΠΟΥ 5411] ρυΐ ἴποπὶ ΠῚ η 84 σονοτγίηρ᾽ οὗ ἑαζασλ 5κίη, 

δΔηὰ ΠΟῪ 5411 ρυῖ 1π6πὶ οὐ ἴπ6 ἔγδπιθ." ΤὍῃ δάάϊίοη, νττἢ 

ΜΜΏΙΟΒ ΟΡ. 481 ἢ., ννᾶ5 ἡδῖυγα! υ βυρρεβκίεα ὈΥ βυοῦ οαἰδίοριαϑ 

ἃ5 ἔχ. 2056 39 ,11.9 4.1}. 4οἹΓἹΣ [,εν, 810: - 15, 4, 6γπσαγάς ἐλ6 
5οης 07 ολαίλ τ«λαϊέ σο δ ἕο σαγῦν ἐλόρ,; τοΐζλοιιί, λοτοδυον, 

ἐομολέηρ᾽ ἐλθ λοῖν ἐλέμρες, σπα 50 σωβογίπρ δαί) [Π6 περ δίϊνε 
οἴδιι58 15 ῃοΐῖ, 85 ἴπε ἰγδηϑίδίίοῃϑ συ} πλάκα ἴἴ, δανογϑαῖϊννα, 

Ῥυΐϊ οἰγοιπ)οίδηπτδὶ (Ὠ τ. 7 ηι565, ὃ 150); 1 ἀεῆπας ἴῃς πιδπηδύ 
ἰη ὙὨΙοῖ {Π6 1ἀν]ῖο5 ἀγα ἴο ΟΔΥΓΥ [πΠ6 ΠοΟΙ͂Υ [Πΐηρβ, νὶΖ. ὉΥ 

1{πΠ6 σἴανθϑ οὐ ἔγδπηθϑ, ψιπουΐ τουοπίηρ [Π6 5δογεά οδ͵δθοϊξ 

{Παπιβεῖναβ; σρ. 185, Εοὐ ἴπ6 πιογίδὶ οβεοῖ οὗ ἰουοδίηρ ἃ 
βδογεά οδ͵]εςϊ, ορ. 2 5. 6βΐ,--- - 716 λοῖν ἐλέηρ:)] ΡΠ 15. υδεὰ 

οοἸ] οὔ νεῖϊν οὗ βδογεά οδ]θοῖβ, {π6 πῖογα ϑγεοῖβα ἀδεηοίδιίοη οὗ 

ἴΠ6 ἴογηι Ὀαΐηρ βυρραβδίθα ΌὉΥ ἴἢ6 σοηπίοχὶ (ορ. [(δν. 516): 50 

βανθγαὶ {ἰπ165 ἴῃ {Π15 δπὰ [οἱοννίηρ οπμδρίεγς, ν. 6. 30. , 819. 
«--16. Οοττγοθροημάς ἴο ἰῃ6 Ὀγίοξοσ βἰαϊεπιθηῖς οὗ ν. 230. 880 τῃαῖ 
[Ὡς (διβποηϊαβ δηά Μεγαγιία νεσα ὑηάδγ 1πΠ6 σθηθγαὶ βιροτ- 

νἰϑίοη οὗ [{Πᾶπιᾶτ. ΕἸΘ ἀΖαγ᾽β ἀιτ65 οομϑὶϑὲ οὐ {π6 σιεπογαὶ 
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ον δ ϑΙΡΉςϊ οὗἨἩὨ [π6 τα ογηδοῖα δηὰ 41] 1(5 βδογεά οὐ]θοῖβ, δηά 186 
5ρϑοῖδὶ δηά ᾿πιπιοάϊδία σᾶγὰ οὗ οογίδίη {Ππηρα [Πδἰ ἀγα βρϑοϊβεά, 

ν]Ζ.---ἰ() 2λό οἱΐ 0» ἐλ6 ἱξρλξ (Ἔχ. 2739); (2) 2λ6 ἐποόριδο οὗ διοδεξ 

2ογρηο (Εχ. 256 34.345); (3) 2δὲ σοοηδέμμαξ τιϑαϊ-οῇεγίηρ (ΝΕὮ. 
1οἶὍ), Ποῦ 15 ποῖ πιεηοησά εαἰβαννθογα ἴῃ (Π6 Ῥαδηϊαϊουος 
ΌΥ {πΠ|5 ἴογτα, Ὀυΐ 158 ἰἀδηξοδὶ οἰἴπογ ἢ [Π6 τηθ4]-οβουηρ 

(παῖ δοοοπηραηϊοα ἴδ6 Ὀυγης-Οἤδιηρ ΠΟ ἢ 85 οἤετοα ἔνῖοα 
ἀδῖν (Εχ. 2953-.9), δηὰ 18 οἵϊδεῃ (6.9. Νιι.. 2810, Νβῃ. τοἶβίδ) 
οδ δα τπ6 σοπτ πα] θυγηϊ-οἤεγίηρ (ΠΠΠ γδν), οἵ, ὭοΟΓα ριοῦ- 

ον, ψὶἢ τη πιοαϊ-οἴεγίηρ οἴεγοαδ ἀδὲΐγ ΌΥ ““1Π6 δποϊηϊεά 

Ῥτίοϑε᾽" οχ Ῥεῆ δ] οὗ Ηἰπιβαὶῦ δηά πα οἵποτ ργίβϑιβ ([καν. 613-16 
(20-32.ν., (4) 2λ6 αποΐμέέηρ᾽ οἱ (Εχ. 40535.).---17-20. Αἡ ἀπιρ!ϊ- 
Βοδίίζοη ἴῃ {πὸ ἔογηι οὗ ἃ αἴγοοϊ οοπηπιδηα οὗ ννῆδῖὶ 15 γείοσγεά 

ἴο Ραγθηςῃδίοδι!ν ἴῃ ν.} δ, ὙΠῈ βϑοϊΐοῃ 8 ροβϑι ΟΪΥ δὴ ἰηΐογ- 
Ῥοϊαίίοη : [ἃ 18 πιαγίςοα ΌὈΥῪ οογίδίῃ βίυ δίς ρεου γε 65 (56 6 

ΡὮΙ]. ηοί65).---Ὁ0Ο. Ζλεν τλαδὲ ποῖ 566 ξλ6 :αογοαῖ ἐλέπρε. .. σπᾶ 
50 4116] ἔοτ ἴῃ8 πιοτῖδ] εἴεοϊ οὗὨ Ἰοοϊκίηρ᾽ δ ἃ βδογεὰ οδ͵]εςξ, ορ. 

τ 5. 633, 

2. κο)} [ηΐς δῦ5. ψἱἢ ἱπιρεγαῖῖνα ἔογος (Ὁ δν. 882, Β. 2): 50 αδἷΞο νυ  ; 
Ῥυΐ ἐπα ἱπιρογαίϊνα ἴθ υβεά ἴῃ 13 225. --- 8. κρΚγῦ ΚῈ 03] ἴπ ν. Ὁ". 35.89.2 μηὴ 2 
πϑγῦ, ἴῃ ν.33 (α190 νι Ὁ 32) κὰν ἐπγὺ κα͵αὶ 3; (ἢ δϑϑ πιδίοϑ ἴῃ6 ρῆγαβε ἴῃ 
411} δἱὶχ ραβϑϑαροϑβ--πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν. ΤὨα ἰάεα5 οὗ βρ»»διίηρ, 
ΔΥΤΩΥ, ΤΠ ΥῪ βεγνίοα ἀγα οοηησοίοα τ (6 γτοοῖ μῶν ονεὲγ 80 ἱᾶς δὴ 
αγοδ οὗ (6 ϑοπλῖὶς 861] (παῖ {ΠΕῪ πιυϑὶ μανα Ὀδοοπις δἰἰδοποά ἰο ἰξ αἱ δὴ 
ΘΑ ρογιοά, Τμὲ Αβϑυγ. ξδδιε πιοδῆβ “8 ναγγίογ," δ'5ο “"8ὴ δι " 

Ρ 

(Ὀ ε1.)}; Αγαδίς ἰὼ τὸ “ἴο 116 ἐπ τυδῖς ἔογ," δηά ἴω ᾿ζύγυυα, 35 (οἰϊεά Ὀγ 

Νδϊά. ΖΜΟ. χὶ. 726) τὸ 1.3 τ “εἴο πιδαῖκα ἃ γαϊ " ; ϑουι:πῃ.Αγαδίδη κ3ϑτ-ε 
““1τἴο ἔρμι" (Ηοπιπιεὶ, δ2α-.«4γαδ. ΟἶνγεΞξί. Ρ. 125); Εἴὰ. ΘΠὴΐ Ξῷ "ἴοναρε 
τναγ." ἘἙΕτοπὶ [58 δίοπο ττὋὸό.͵ πἰΐρῃϊ δυγη δα ὑπαὶ ἴῃ ἩςΌῦ. {πα δεηβδς οὗ 
“ΠΑ ΡῪ δογνίο θ᾽" ν 88 ΘΑΥΥ, δηά, βΐηος {πῆ υ86 οὗ ἴδῃς τοοὶ ἔογ βογνὶςς 
ἴῃ βαεησγαῖ, οὐ αγρῖοδὶ βογνίοα ἴῃ ρατγίϊσυϊαγ, 15 ἢοΐ σοπιπιοῦ ἴῃ {Πα σορ- 
παῖς ἰἸδηρίδαρεβ, (μὲ {πὸ υ86 οὗ ἴῃς ψοτα ἔος ἴῃς βεγνῖςς οὗ ἴδε ἱδθεγηδοὶς 
νν 88 8 ἰδαῖΐος Ἴεχίδηβίοη οὗ {6 πηοδηϊηρ. 48 δ πιβίίογς οὗ ἔδοϊ, μῶσ 5 σοπ" 
ΒΔ ΩΕΓΥ υδεὰ ἴῃ ςοηηξοίΐἼοη τυ ἢ ̓ ναγίαγε ἰῇ δαγὶν Ἡσοῦτγεν (οΡ. 4... 2 5. 
25 τοῖ, 15. 413); ἰξ τεϊδιηδα (9 οοπηοίδιίοη ἴῃ ἴδ ἰδἴες ρεγίοάβ οὗ ἰῃς 
Ιδηρσιαρα (56α, Φ..., Ζεςῇ. 1412, Νὰ. 1, δηά ΟΕ. 2αςεέρε). Βαυΐ ἴῃ Ρ ἴξ ἰ9 
4.130 ἔγεαυθηιν υδεά, 845 ἰη {π6 ργεβεηΐξ οδβαρίοτγ, οὗ βεγνῖςα δρουϊ (6 ἰδ Ὅετ- 
8016 (τεΐθγεηςθϑ ἀρονο). [ἰ ἰ8 οὔθ οὗ βενεγᾷαὶ ἱπίεγεϑίί:ρ ζπϑίδηοςϑ ἰῶ 
Ὁ Ώοἢ ἴογτβ ογ ρ᾽ηδιίηρ ἴῃ ἴῃ6 δαγὶν απηά πιογὰ τυντῖ κε ρεγοαάϑ οὗ Ηοῦγεν 
Ὠἰδίογυ, δηά γοϊδϊηϊις ἐμοῖσ τὶ πα γῪ τείεγεηος ἄονη ἰο {Πς οἷοβα οὗ ἴδς 
τιοηδύςἣν, ἰοοῖς οὐ δίζογ (ἢ Εχι]δ ἃ ἔγεβϑῃ πιεδηΐηρ, 'ἰῃ οοπβεαυδηςς οὗ [88 

οὔδηρο ἔγοπι ἃ ῃδϊϊοηδὶ βοςοίείὶν υηάοῦ 8. ΠΙΟΏΔΓΟΩΥ ἰο ἃ γεϊ ίουϑ οοτῃ- 
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ΤΑΌΣΥ υπάον ἃ δίογαγου,. Ορ. πρλῃ ἰῶ δαγῖγ Ἡδεῦγοιν - (δ δἴαταπι οὗ 
σαν; Ὀυῖϊ αἴενγ ἴῃς Εχ!]α τὸ ἴῃς βουηά οὗ [δε ἰεπιρῖα ἰγυπηραῖβ᾽᾿ : ΘΡ. 
Νονδοῖς, 4γεἢ. ᾽ῖ. 1τ110.---8. Κ2}}] τ. 8 τ10β.---θ. 509] 4180 ν. Δ 7, ἴῃ 5 δἷ5ο ἰῇ 
ν." Ῥεΐογε Ἴ2; ορ. Μδηά. κ"Ὁ5 (οἰο Ὁγ Βαγίῃ, 1244). ϑυῃοηυπιβ γα ΠΡΌ 
Οη. 8} (Ἰ) ἀπά 15 {ἰπ|65 ἴῃ Ρ (πιδὴγν οὗ ἴδε ᾿ηβϑίδησεϑ ἰῃ βεσοηάδγυ βίγαίδ) ; 
προ ΕΖεῖ. 277, 18. 141} 418, αηά, ἴῃ ἃ ϑρεςίδὶ βεηβα (ορ. Εχ. 20,5), 1,δν. οὐϑῇ ; 
δηᾷ ΠΌ3, ΒΙΟ ἀρρεαγϑ ἴο αν Ὀεδδη ἴῃς ἔοτγπι ἴῃ σΟΠΊΠΟΠ 56 ἴῃ δδε ες 
Ἡεῦ. (Οη. 2οδ Ε ; Εχ. 210 χ,35, Οἱ. 2213), ἰπουρὮ [ἴ οοπεϊηδά ἰηῃ υ86 ἰη δηά 
δἴεγ (ἢ ΕΧΙς (15. οὗ, ]οῦ 247 265 4119). ---ὐδ νι] σα 5 ὦ δηά οης οἵ ἵννο Ηςῦ. 
Μ55. «οὖν; οὗ, ν.5 10.---τῦϑη νη} }]-Ξ “ἐν ΠΟΙ ν ὈΪα 6" (Παν. 246).---10. 6] 
ν. 5 (Δηὰ ἴῃ {86 δαἀαϊκίοη ἰο 5. ἴῃ ν.16), 1223 απὰ (ἴῃ (ἢ 8εη86 οὗ ““γοΐκςς ᾽)) 
Νδῆ. εἰ... πο 8 τῆογα ἔγεαυσηῖ, δηά 18 υϑεα 5ροοϊβοδιγ, ἰῃ (δε ρ]., οἵ 
ἴῃς (ἤγες δαγς (Π5.Ὁ) οὗ Ὠϊοἢ ἃ γοξό Ἄοοπδίϑιοά, δηά, ἴω (ἢς 5ίηρ.,ρ ψὶ ἢ 

ῬὈΥἰπιΓΥ τεΐεγεησα ἴο ἴα πιοβὲ ἱπιρογτίδηϊ ρατὶ οὗ ἰῃς γοῖκε, ἴῃς ογοδσ- δα 
(πολ ἸΜνβδίονογ πιδὺ ανα Ὀδεη ἴδ οτἱ ηδὶ πιεδηΐϊηρ οὗ δ (πα οὐ (815 
ςρ. Κιδηϊρ, ᾿ἴϊ. 2448), ἢεγα δηά ἰῃ ν. 5 (Ὡς οοηίϊεχὶ γεαυΐγοβ, δηα ἰη 1233. 15 
Ὀεϑὶ δαιἰ58ῆεἃδ Ὁγ, α ψογά πιοδηΐηρ βοπιοί πη ὙΠ ἃ σοηϑιεγαῦ]ς δι 
βυγίδοα οὐ ΜὨΙΟὮ ἃ νατγίεῖν οὗ οὐὈ͵εοίβ οσου]ά Ὅς ρδοεά δηα οδγεὶς, (ἃ δ 
τεηάον “ 8ϑ(4 δ᾽ οὐ “"ροΐβ,᾽ υϑίηρ δε βδπ|6 τυογὰ Ὁ ΏΙΟὮ (ΠΟΥ τοηάσγ ὈΣἽ2 
ἰῃ ν. εἴο.---12, πη “.}] τλ9 Πεγα ΟὨΪΥ ; ορ. 2 ΟἿ. 2416 πιῦνπι πὴσ 3. Οἡ 
ἴῃς αὐτί, τ ἴἰἢ6 ἰηῆη., 86. Κἀδηΐς, ἰ1ϊ, 2412.---18. Ἰγο]] Ὦτ. 7 η 565, 8 115, 
Ρ- 112.----1θ. ΠῚΡ5] Βα8 νοὸ αἀἰθογεηϊ β6η865 ἰῃ (Π6 5βᾶπιὲ ν.., (1) [πἰηρ 8 σοπι- 
ταϊἰοα ἴο οπς᾽8 ονεγϑίρβε; (2) ονογϑίῃ. ---1θ. υ»ῦ32) ΚΡ] ἴῃς 2 βρεοϊῆεςξ 
[Π6 ρεαγίβ, νὶΖ. {πῸ Ὠοΐγν ᾿πΐηρ8 δηά ἴδε νο856}9 (δογεοῦ (ἐ.5. οὐἩ ἔπε ἱδῦοτ- 
ἠδ εἷς), οὗὁἨ ψδοΒ ἴῃς νυμοῖς (Ἴὔκ 93) οὐ ἸηϑῸπ 93) οοηβὶβίβ : ορ. ἢ. 753, Εχ. 
1213, Νυ. 4133, Δα ΒὨΒ. ν᾿. 88δὁ. Τα υϑᾶρο 15 οπαγδοίογίβες οὗ Ρ.--- 18. 
ἸΠ2η ὉΚ] δου ρῊ οςογγεβροπάϊηρ ρἤῆγαβεϑ ἢ 86 ΝΊΡΗ. ἀγὸ ἐγεαυοπί ἴῃ Ρ 
(ες. απ. 1,4, Εχ. 12.δ) αηα βρεοΐα! ν οπαγδοίογ βίο οὗ Η, ἴῃς Ηἱρῆ. οὗὨ π.3 
ἄος58 ἠοῖ οοουν ἰῃ Ῥ' ργορεοῦ; δηὰ ἴῃ Η, νῆεγε ᾿νε Βηά ἰδ ἔουγ {1π|68 ἴῃ 
ἃ 5ϊ1η|1|δ4΄ βδεῆβς (1,εν. 1η}0 2οῖ 6), (86 δυὉ]. 15. δἰνναγϑ Ὑδῆνεῃ. Τῆς 
[ο]Ἱοννίης ν. βῆοννβ ἰμαὶ νὰ πηυβὲ υηδογείδησ ἴδε τνογὰ οὗ δηηϊ ἰδίου, τοὶ 
δ᾽ ΠΊΡΙῪ οὗἉ 1059 οὗ 1,ονίἰςΑ] βίδίαβ, 45 [86 ὉΠ ἬΠΟ ταῖρι ϑεαπὶ ἴο ἱπυρὶν ; 
οΡ. 95 ῃ.---ἼΠΡΗ ΠΠΡΟῸ ὈῺΡ ΠΜ]Ὶ ἀρροϑβί[ἴοῃαὶ σεηἰξῖνε, Κδηΐρ,, 111. 2272; ορ. 
Ο.-.Κ. 128, 2. Τα υβὲ οὗ 27 ἰ8 τευ καῦϊθο. Εερυϊαγὶγ ἴῃς ννογὰ ἀδηοίε5 
οῆς οἵ ἔπε αχαΐῃ ἰγῖθε5 οὗ [5γαοῖ (ς.9. αη. 40,56, Εχ. 244, τ 8. το) ; ορ. πη. 
οὐ 123. Ηδσχζο ἴἰ ἰ5 υβϑεὰ ἴον ἃ εμδαέυΐξίονι. ὙΠ6 οηἷγ οἵπος ραββϑαρεϑβ ἴμαῖ 
ἱπιρΡΊῪ σοῦ δῇ υὑϑᾶρε δὰ [υ«. 2013, τ: 5. οἷ, ἩΠΙΟὮ ϑροαῖς οὗ {μ6 ἰγίθεξ 
(825) οὗ Βεηαπιη. Βυϊΐὶ ἴῃ ὈΟΓὮ ρα 5854 ρ65 ἴδε ρῥ]. 15 γοῦν ἄτα ἴο οσοτ- 
γυρίίΐοη : ορ. Μοοτα οὐ 7. 20}3 (ρ. 4320). Τῆς ΟὨΪΥ οἵπεν ἰπϑίδησεϑ οἵ 
ὰσ ἴῃ Ρ (νῆο γαρυ ϊδῦγῖν υ865 ΠΡΌ ; ΟΡ. 15 η.) ἂτε ἔχ. 2851 χο4, Να,, 183.,23 
,65, 7ο5. 450, 1,39.83 Δηὰ 2116; ἔογ Βεηηεῖὶ 18 ηο ἀουδί τρις ἴῃ δϑϑιρηϊην 
{πα 5ἷχ ἰηβίαδποοβ οὗ δὴν ἴῃ οβ. 22 ἴο Ἐ ; δηά βοπιὲ οὗ ἴῃς βδῦονε ἰηϑίδησος 
ΠΙΔΥ͂, ὈΓΟΌΔΟΪ δπουρῇ, 6 ἰγαοθά ἰο ἴδε βδπὶῈὲ οτἱρίω: ορ. 183 ἢ.---ΠΠΕΡῸ 
ἜΠΡΩ] α|80 457: Ὁ 4151. 705. 214 10} : ὁρ. ῬΠ ΠΙΣΨῸ 2657; 4 ναγίδηξ ρῆγαϑθα 15 
ΠΡ ὯΣ ΠΗΡΦῸ “79, 705. 2139. 35. τ ΟἿ. 651 7.---19, γ] τίνοσ, 7Ζέγιδες, 8 112. 
--τῖ Ὀηνγ)3] σ 8. 96 (Ὀυϊ ποῖ τ 5. 3051 βεγε πκ σε 8) αἶδο ἢα8 πε ἕο ὃν. 
Βαϊ ἴῃ Ὀο(Β ραβϑαρεβϑ ἴῃς Νεγβίοηϑ (δηὰ ἤογὰ 5 δηὰ χῆϑδηυ Ηςῦ. Μ95. 
8150) ᾶἃγε ὈγοΌΔΟΪΥ γἰρδὶ ἴῃ τεδαάϊηρ "κι; ορ. Ὦτ. οἡ 1 8. 98.--στο» Ὁ] 
(Ὡς οαι.---20. ν»}}3] 11|. ““ἴοσς θδιε {κε ε855 οὗ ἃ βυνδὶ!οννίηρ " (ν1Ζ. οὗ οπο᾿ 9 
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δρὶτ{16, οΡ. ]οΌ γ᾽ἢ)-- τὰ νἱνὶα ρῆγαϑε ἴου ἃ πιοπιεῖ, Εοὸγ 3 86 8η δος. οἵ 
(π|6, ορ. ΒΒ. 4524 δ. ϑοιιενδδί αἰ γεηον Κὐηϊΐρ,, "1. 4022. 

21-28. 1110 ΘΟΣΒΒοΣ068.---98. 7Ζλοι τλαϊέ πιρεδον ἐλθ»}) τ 6 
ΡὮγαβα ἄοβθ5 ποῖ οσους ἴῃ 16 ρῥγϑοθάϊηρ, ββοίίοη, ν.5, δηὰ 15 1π 

ἃ ἀϊβεγεηῖς ροϑίτίοη ἴῃ ἴπ6 ηοχῖ, ν. 33, Οη 5Ξοπὶα οἵποσ νϑγι8- 

τ[ἰΙο5, Ορ. ἴπε ποῖδϑ ἰη {π6 ργεοδάϊηρ βεοϊΐοη ; δηᾶ οὔ βόοσῶδ 

πλίποσ ἀδία!5, 566 Ὀἢ1]. ποίο5 Ὀοίον. ---5 ἢ. Ορ. “475 ἢ. -- 

δ. 7λ6 εουογίηρ οἵ ἑαδαδσὰ τίη) Ἐχ. 26:40; τῃ15 8. ποῖ 
πιδητοπηδά ἰη 455.---260. ΑΔ ἐλαξ »ιαν λαυὸ το δὲ ἄονδ τοῖζλᾷ 
γεραγα ὁ ἐλέηε (1.6. ἴῃ οὐ]εοῖβ ᾿υ5ὲ πηεπεὶοηθα) ζῴφν (ἴδ 6 
Ι,μἐν1165) σλαλί 2677071.---Ὁ70. Α πᾶ γος «λαὶΐ αρῥούγιέ ἐο ἑλέργι 

ὃν παπϑ ἐλ6 ἐλίπρε σογερηζίοα ἐο ἐλοῖγ σλαγρῈ ἐο 5477}] γου 5141] 
ΒΡΘΟΙΥ ἰη ἀεῖδ:} [πΠ6 ναγίουβ {Πίηρ5 {ποῪ ἢανα ἴο οδῦῖγ. 90 

αἴϊεγ (ἃ δπὰ ν. 33 18. ὙΠ 50]. 15 οἰϊμογ “" Αδγοη δηά ἢὶβ5 βοηϑβ᾽᾽ 
τσ οηδά ἴῃ οἷαι 4; οἵ, πογα ργοῦδοῖν, Μοβοβ δπὰ Αδγοη, 

(15 ρᾶ55 ρα, {κὸ {πΠ6 γοϑῖ οὗ [Π6 ομαρίεγ, πανίηρ Ῥδθη ογὶρίη- 

ΑἸΪγ δαἀγεϑβεά ἰο Αἄγοῃ δ5 ννε]} δἃ5 Μοβϑβ, ννῇο δἷοηβ 15 πηδη- 

κ[ἰοπδά ἰῃ ν.Ξ, (ἤδη ἴπ6 ν. πηθδὴβ ἰπαίΐ ἴῃ τῆ6 ἢγϑί ἰπϑίδησα 

Μοβοβ δπὰ Αδοῃ δῖα ἴο βρεοῖϊΐν ἴῃς οδ]εοῖβ σοπιηλ τε ἴο 

[ἢ6 ἀεογβῃοηϊίαε5, δηά (παῖ βδυθϑεαυθηςῖν [Π6 ῥγιθϑίβ ἀγα ἴο ρὶνα 

ΑἸ] ἔαγίπογ αἀἰγοοϊίοηϑ. 

23, “Δ ΠῚΩΡ Ἴ2.90] ορ. “2 ποκῦρ πισυῦ νιὃ; ΠῚ πκ πονὸ ν.ὅ)---28, ππερο 
55] 80. ὙΠΡΗ Ὃ ν.]18. δ (8ε6 ποΐα οὐ ἔογηιογ ν.)}, δυΐ "Ὁ 22 Ὅ ν.3.-- 
ἘΣΏΘ] υϑεα Ἔχδοῖν Κα τῆς ἴῃ. Ἴωνι ορ. νοῦ τοῦ, δπὰ 5ε6 6.-Κ. 4ςς, 
115; Ἐγπβεῖ, 22 Εἰολίδίς ϑεορηιορισ, κο, 68; δίγδαοϊς οὐ {π|8 ρᾶβϑϑαρε, 

δΔηά ἐβροοῖδιν Κδηΐρ, 111. 2226. ---26. νυ] 325 οὐ 8. ---2}}} Οἡ Π6 βδηεγαὶ 
Ρτϊηοίρίε οὗ αν σοῆν. ψ οἷ. αἴζογ ναγίουβϑ ἰηἰγοάυςίοτν ρῆγαβθϑ, 566 
Ὠγτίνογ, 7 ριϑος, 123; Ὀυί ἱπβίδποϑϑ οὗ {πε αἀϊγοοὶ οὐ]. (ἢυ5 5ἰαπαάϊηρ, Ὀεΐοτε 

τῆς ὅνανν ἂγὰ ποὶ σοπιηπιοη; Εχ. 451 τυνῖἢ γερειϊ οη οὗ ἴῃ ΟὉ]. 15 γαῖμετγ 
αἰ ογεηῖ. ---28. Ὁ ἼὮΣ 2] 1 ΟἿ. 2651; 5: πη] αΥῖν ΤΠΡῚ 22 ΟἿΪΥ ν.  δηὰ 
2 ΟΠ. 2013, Βαυῖ (πα δδπιῈ νυγίϊεσγ βοπιεί π165 οὐτίουϑὶν νατίεβ ἰῃς αἰ εγεηΐ 
Ροβϑίθϊς ἰάϊοπιϑ ἴῃ {π6 8δπι6 νεγϑβε, ορ. 2 (ἢ. 2913: 5δε6α δἷ5οὸ ρἢ:}. ῃοίε οἡ 
ν.Ἶδ; δηά ςρ. Ὀεΐον, ν᾿ 4 

29--98.---ΤὩ0 Μοτατὶίθ8. --- 3ῶ9. Τῇ6 5εοϊΐοη Ὀδρίη5 ποτα 
ΔΌΓΟΡΕΥ ἤδη {π6 ἴννο ργασδάϊηρ, ν.}-31.--- Ζάοι σλαΐ πτρηδο»] 

(ἃ “να ϑὯδ]] πυπιθογ," δηά 50 ἴῃ ν.ϑῦ: ορ. οἡ ν..---9] ἢ. 

σρ. 486:,- 8920. Ορ. ν.3 η.--ΠἸμοϊμαΐηρ αἱ ἐλοῖγ σοοεοτογίθε] 

(οπδ5 099) 3361. 
82. ν02 παῖ 5 (αὶ ν3 59 πκ. Νοῖε αἷβ8ο ἰε εχραηϑβίοηβ οὗ ν. Ὁ ἴῃ (Κα. 

894-49, ΤῊ 66 η51.8.---Οἡ [ἢ6 πυπιῦθγβ, 566 ἄρονθο, ΡΡ. 10-1Ἰδ. 
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--λ4. 7.9 ῤγίηεος οΥΓ ἐλ6 σοηρτγεραζίοη) τἰὯ6 βαπια ρῆγαϑθ, οὗ 
ἃ αἰ εγεηΐϊ ςοὶ οὗ πιθη, ἰῃ τό, Εχ. 1τόϑϑ, (ἃ ἤογα 85 ““1ῆ6 

Ὀυποεβ οὗ ἰϑγδϑὶ": ορ. 46 χτ"6 ηΚ ῃ, ΆΞ37ῃ. --- 41. Δὲ τῆς εηὰ οὗ 

πᾶ ν. (ἃ δάά----““ Ὀγ ἴῃ Πδηά οὗ Μοϑβεβ ἢ: ορ. ν.51. 6, - 40. ΤῊΘ 
ν. ἰβ5 ΤΠ ΔΠΙΓΘΞΕΪΥ ΠΊΟΓΘ ΟΥ Ἶ655 σογυρί, ἀπά οδηποῖ Ὀὲ ἰηΐεϊ- 

ΠΡῚΌΪΝ τεπάσοσγεά : ἘΝ. 15 ποῖ 8ἃ ἰγδηβίδίίοη, δϑρθοῖα!γγ ἰη 

οἶαιιϑα ὅ. Ῥοβϑιθϊυ ΠΦῸ 2 Π45 δ᾽ θ οιἱ οὗ ρίδβοδ, ᾿" ΡΒ) ἰ5. ἃ 

ταϊβρδοοὰ ἔγαρπιεηῖ, δηὰ ὝΦΙΣ δὴ εἴγοῦ ἕοτ ἽΦΝ9 (5 (ἃ 5); 
ἴθ ταηάστ --- Ασοογηρ ἐο ἐδδ οορι»παπώριομέ οΥΓ Υαληοεδ, 
ὃν ἐλεὲ λαμάᾶ οΥΓἹ }ήοΞφες, ἐλεὲν τὸῦγε αρῥοϊμίοα δὺθῦ» ομδ ο λὲς 

27Ὸ6Γ τογυΐοοό αμπᾶ διγάεη, ας Υαλτοόλ σορυπαηηεα 7065. 

Εοτ 1π6 ἱπάεξ, 5ιδ]. οὗ ἽΡΌ 5δε6ὲ αν. τοϑα, αἀπὰ ἔον ὃν ἽΡΒ 2)}5, 

88. γ30}] ν. 5. 44, (ἃ 5. πδϑι ορ. νι" 43 Π).---37. ποῸ 132 “5 Ὁ Ὁ] “5 ὃν 
ἰγεαυςηΐ ἰη Ρ,, αποοπιπιοῦ εἰβενβεγε (Ζ.0. 7. 124. Νο. 41). Οοιποὶπεὰ νἰτῇ 
ΠΦῸ 3, ἰξ 15. δηι γον ρεουϊαν το Ρ---457. (1 6) 9. οὐδ το», [05. 21 1, δηά, 
Ρεγῆδρ5, ογὶρίπαγ ἴῃ ν. 9 ; 566 αὔονθ. [ηπϑίοδα οἵ "Ὁ 13, 3.5 ἢὰ5 πὴΐ ἽΝ 
διὰ χ᾽ πνὸ πκ “τὴς Ἴκ9.---ἄδ. ΟΠ ΠΝ] Εογ (ἴδ που γαίῃενς (πα τ[Π6 
Ρτοηουπη ςοπιρίεἰΐηρ σκ, ορ. 22. Εκχ. 255; Κῦηϊς, ἰἰἰν 4149.---ἃ7. κἘ 02] 
3 ὁ κυ: Τρ. ν, δ ἢ. 

Νν. ΝῚ. ΜΜ͵ώιοοαπδοις Ζατος απα ερμἼαΐίογιδ. 

(4) ϑεοϊυπίοη οὗὨ υποΐδεδῃ ρδγϑοῦβ ἔγοπι ἴπ6 οδπρ, 5ἷ.ὅ; (2) 
ΒΟΠΊΘ ὈΓΙΕΞΕΪΥ ἄἀτ65, ν.ὅ 9; (3) [Π6 οτάεδὶ οὗἉ θαίοιιϑυ, ν. 1.81. 

(4) ἴμ6 Ναζίείϊβ, 61 “Ξ, (5) [6 Ῥυθϑο γ Ὀ]6βϑίηρ, ν.Σ Ὦ, 
ΤὮα διοῖ οὗ ἰῆσςα ϑοοίίοηϑ, 8411 οὐ ψῆῖὶοἢ δὰ ᾿πἰγοάδυοορά 

ΌΥ Ῥ᾽5 οδαγδοΐοσγιβιῖς ἑογπιυῖα (Ο(Η. 1854), νου πᾶνε ἑογπγεά 
ἃ. βυι4016 οοποϊιδίοη ἴο ἴῃς ἀδοογρίοη οὗ ἴπ6 σδρ οτγάδγ, 

αηά πα ἰαϑὲ πιῖρξς δᾶνα τουπάρα ΟΥ̓ ἴΠ6 5δπὶῈ βιυῦ]εςῖ. [Ιἰ 

15 ποΐ ᾿πηροβϑιῦϊα, ἱπογεΐογο, (παι Ὀοτἢ ἐογπιοᾶ ἴδ οοποϊιβίοη 

ἴῃ Ρέ οὗ {πὸ ἀεβογιρίίοη οὗ ἴπῸὶ σαπὶρ πον ἔουπά ἰῃ ο. 1-; 

τπουρ δοπια, οοηβϑιἀσγηρ 1 πιεγοῖὶν ϑυρρ[επιοηΐαὶ, ἤανα 

τοξεγγεά (ἢ6 ἢτγδί ἴο Ῥ᾽.Ὲ [Ιἰ 15 αὐϊ ᾿π]ργοραῦα [πδὲ δὴν οἵ 

{Π6 τεπιαίπίηρ βεοϊίοηβ, Ὠϊοἢ πᾶνα 85 {116 γοϊδίίοη ἴο ἴῃ 8 

Ῥτεοεαϊηρ δηά ἔοϊ]οννίηρ ομαρίογα (7. 8. 9 ΟΥΓ 10) 88 ἴποῪ 
ἢάνα ἴο οπα δποίποσγ, ογπιεά ραγί οἵ δ (Ἰηϊγοά. ὃ 12); 558 
ἃ5 Βρρ[επιεηίαὶ ἴο [,(εν. 5529:26 (61: 5 Ῥ"; τπΠ6 τγαϑῖ, ΌὉΥ πὸ 
το δη5 Οἰεαυν Ξοσοηάδγυ ἴῃ βυρδϑίδηςα, ΡΣῚ 

“ Κυς. 7εκ. 9ο1-ο1; (ΓΗ. 
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1.4 ἘΟΥΥ ΟὯΘ ὑπαὺ 18 ἸΘΡΤΟΊΒ, ΟΥ Βυ ΠΌΥΒ ἴτοπὶ ἃ ἀἰ ΒΟ ΔΙΡΘ, 
ΟΥ 8 ὉΠΟΙθδ ὑΒΤΟΌρΙ σοπίδοὺ ἩΓῸῸ ὑμ0 ἀθδὰ, 18 ἴο ὃθ0 Βοοϊυ θὰ 

ἔσομαι ὕ8:0 ΟΔΙῺΡ ἴῃ ΟΥΘΙ [0 ὈΙΘΒΘΙΥΘ {ἢ} 0 ΒΘ ΠΟΙΣΟΥ οοπίθστθα οἱ 1ΐ 
ὉΥ Υ̓ΔΕΘἢ ̓ Β ὈΓΘΒΘΏΟΘ ππηἀθ08]084 (ορ. ἴκδν. 155}).---ΕὯτ ἀδἴδ:15 
8ἃ5 ἴο ὕὑποϊδπη6855 ἔγοπι ἰσργοσυ, 566 ἴον. 12; ἔγοπι αἰ βοπαγρο5, 

Ιῖν. 15; ἔγοῃῃ οοηΐδος ἢ (δ6 ἀεαά, Νὰ. το. ΑΙ ἴτας 

ἔογπιϑ οὗ υποίδαπηβββ ἀγα οοηϊδρίοιβ ([μον. 1536 1ς δ. Νὰ. 1905); 
δυΐ [π6 αν (Ρ ) 7υ8ῖ τεξογγεά ἴο ἀο ὠοΐ τεαυΐγα δχοϊυβίοη 
ἔγοηι 256 σαν δχοορῖὶ ἰῇ ἴΠπ6 οδϑα οὗ ἰθργῦοϑυ ; δηά {π6 οἴδιϑας 

ἀδιηδπαάϊηρ ΟΥ ἱπιρί γὴν Ἔχοϊυβίοη ὄν ἴῃ (πδὶ σᾶϑ6 ΤΏΔΥ Ὀ6 

εὐϊτογίαὶ δαάαϊτοηβ (οο Βαβθηΐβοῦ). ϑόοηῖα (6.9. Ὠ].) αἰϊεπιρὶ 
ἴο δοοουηΐ ἴοτς ἴπΠ6 στεδίδσ βίγ ΠΡΌΠΟΥ οὗ ἴπ6 ὑγοβθηΐ αν ὉΥῪ 

αϑϑυηχίηρ [παῖ [π6 ἴατνβ οὗ υποϊδδηηθϑϑ μαναὰ σΘπογαὶ ν᾽] ἀν, 

δυϊ παῖ [5 ἷανν ΔΡΡ]1658 ΟὨΪΥ ἴο {πὸ τΐζαρν οαῖωῶρ. ὙΠογα 

ἰῖ5, βοψανογ, πο υπεϊβοδίίοη ἴῃ 1Π6 ἰαχὶ ἔογ [Πὶ5 1ἰπλιδέοη, 

ΠΟΥ ἀο65 [πΠ6 τοέδγθῃοθ ἴο ᾿ψοπΊθη (ν.δ) ἔδνουτ 1 : οἵἴ., τηογθονοσ, 
{π6 ἴδγτβ οὗ Ὠϊ. 2319), ««νῃδη ποὺ ροαβέ ἔογίἢ (2.6. ἴο τυδτὶ 
ἃ5 ἃ σΔπι|ρ.᾽ Βυὲῖ ἰἴ ἰβΒ ἴσια (δὶ ἴ[πΠ6 Ἡδῦτγενβ, {|πθ πιδην οἵας 

Ῥθορΐ65,Ἐ νογα κυ )οοῖ ἰῃ δῦ ἴο βρθοὶδΐ ἰδῦοοβ, ἱποϊπαϊηρ τα ριι- 

Ιαϊίοπϑ 85 ἴο υποίβαπηββϑβ (Ὠϊ. 2.9 24.016 0.10 7. 5, λιδᾶ., 2 5. 
1111-.8 Ἐηληβοθηοα5 οὗὨἨ βυοῦ δοίυδ] {που ρ ἢ βρϑοῖαὶ ἱάθοος 

ΓΊΔΥ δᾶνα βιγηϑῃεά (Π6 υυγιῖοσ τ Π δα ταρυ]δίίοηβ τυ οἢ Ὧ6 
ἔδγα γεργαβϑηῖβ 85 οὗ ρἜΠογδΙ νδ] 1 ἴῃ ἴΠ6 τυ] άσγηθθ5 ἴῃ ογάογ 

ἴο πεϊρβίθη 815 ριοΐαγε οὗ ἴπε Βοϊίημθ55 οἵ ἴῃ 6 οδᾶπῖρ. [!ᾺΘΡΓΟΞΥ 

ἴῃ βΘπαΓΔΙὶ ἱηνοῖνεα Ξθοἰυβίοη (1 2198. (ΕἸ 2 Κι. γδ 156) ; δοουυδίοη 
ἔγοτπι ἴπ6 τὐ] ΠΥ σα Ρ οἡ δοοουηΐ οὗ παΐυγαὶ αἰθοπαγρεβ 15 

τοξεγγαά ἴο ἴῃ [86 τοΐδγθηοοϑ δῦονε; δηά βΞοπιὸ ἰοοδὶ οὔ 5ρεοὶᾷὶ 

συβίοπι ἰη δηοίθηξ [5γΓ86] ΠΊΔΥ τν6 1] ἤανα τοαυϊγοά [Π6 βεοϊυδίοη 

οὗ νοηθη 8δἴ πιοηςίγυδίίζοη, τ ῆο [41] υπάδγ {Π6 βϑοοηά οἶδϑϑ 

οὗ υποΐδδῃ ρϑύβοῦβ ἤσγα δηυπιογαϊθα (1ωεν. 1519.2 ἔοσ {Π6 
Βοοϊυπίοη οὗὨἨ ϑδυοῇ 85 ΜΊΔΟΥ ρῥγδοιβοα, δηὰ ἴῃ ρδγίουϊαγ 

““ Μαϊπιοηϊ65 [6115 υΣ {παὶ ἀοτνῃ ἴο 15 {ἰπ|6 1 τσᾶβ ἃ σοπηπΊοη 

ουπίοπι ἴῃ ἴπ6 Εαξίὶ ἴο Κεορ ψοπιθη δὲ {πεὶσ ρεγιοάς ἴῃ ἃ 

βαραγαΐία ἢουβα,᾿" Τ ͵ υϑῖ 85 ἴῃ ἱερτγοιι5 [70ΖΖΙ δὴ τννᾶ5 Κερί. 

5 Ἐὸοὸν ἃ ἰδῦρε Ἵοϊϊδοϊίίοῃ οὗὨἨ ραγβ]1618, 8ε6 ϑοῦννδιν, δοριξέσοδα Αἴ γίορε- 
αἰογέλίεον, 590-00. 

ἵ Εγδζεγ, σοίαερ Βοιρᾶ, ἰἰϊ. 224 ; ἴοτ δἰ πιῖ]αγ Ὀγδοίοθϑ, ορ. ἐδ. 222 ἔξ; 
αἶ8ο Ἡᾳδίένυ ἰῃ ἤευμε δέν έφμο, νἱϊ. 274. Τα τεΐεγεηςα ἰο Μαϊπιοηῖϊάες 
ἰ5 Μογελ Διεδεολέν, ἰλ. 47. 
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Φ. γῦσ "σ᾽ 2 Τκ ἸΧΪ ἃ Γαᾶγα ἰογηιυΐα: ορ. ἔχ. 2.3, Τον. 243, 7058. 415. 
Οοπιπιοηον ἰ5 ὕκ 2 [ΟἹ] οννεά Ὁγ ἴδ6 ρεγβοῦβϑ δ ἀγεββοὰ επὰ αν ν ἢ 
ἴῃς νοϊυηίαιίνε--Εχ. 61 143.}δ ςῖ, [δν. 163 223, Νυ. τοῦ (411 Ρ): ορ. 
Εχ. 112 (Ε).---ἰσρῦῦ Κρ] ορ. Ὅ5) κρῳ [,εν. 224 (Η), Ηδρ. 212, Ιω οἱ" {δε 
Ρτεβεηΐ Ἵϑῖσ. 8 γερεδίθα, Ὀυΐϊ ΚῈ) 18 ἀεβηδά ὈΥ ΟἿΚ. ΦὉ) ἴῃ (8656 ρῆγαϑεβξ 
τ 68:5 εἰπε (1) ἐμῃ6 8ουἱ οὗ ἰπ6 ἀεδβιὰ ρεογβοῃ, οὕ, 88 νὰ βῃουϊά δδϑγ, ἴῃε 
Βθοεῖ---ἰἴη ραγίϊουϊαν, ρεγῆαρϑ, ἰῃ6 δοιΐ ἱαγγγίηρ ἰῷ οὐ πεδγ ἢ Ὀοαγ [δαὶ 
.δ5 ςεδϑ8ςα ἰο Ὀγοαῖμο, Ὀυξ ἰ5 γεῖ υὑηρυϊγεῆεα (Θοδνναῖν, 2 ας Ζεδεη παοἢ 

εἷε:ε Τοαΐε, ἡ ἴ.), ον (2) ἰ86 οογρβε; (8 ὅοεβ πιογὰ υβίϊςε ἰο {8 ἰδηρυαρε 
οΥὗἨ τοὖξδ (ορ. ἢ. οὐ 19.) Ετγ ΨἘ) οὗ ἃ πιδίογίδὶ γεργεβοηίδιϊνε οὗ 6 
ἀεςεδϑβεά, ςορ. πα τνὴῖῖαϑεβρτεδα υϑ86 οὗ ἰῃς ᾿τογά ἔογ ἃ πιοηυπιοηῖϊ οὐ ἃ ρζίανα, 

οπ6 ΚΦῈ) Ὀεΐηρ ογεοϊςεα ἴον δδοῦ ρεγβοὺ Ὀυτγίεα ἴῃ (πε γ»τανα : ορ. υνδὶ ἴῃ 
ἤενεφ δένεέδσωσ, ἰ'. 259-263, ἀπά, 85 1Ἰυοἰγαίίοηβ, τ Μδο. τὯ 0 (9 γε. δηὰ 
Ον.); 675. 13. τό, 196.--8. τοποῦ γχπὸ Ὁκ] ΟἩ. 1205.---ὙΣ0] σέμρ. Ο.-Κ. 
93, 8ὶ 5.---2Ὁ. Ἐογ (Βς ογπιυῖδ, δες ΟΗ. 180". 

ὅ-10. βοτηθ '᾿ῬΥ ΘΟ ἀ68.---ὅ"-8. Α ἴανν βυρρίοπιδηϊδῖ ἴο 
[,ἐν. 539.35 (61-|)ὴ., [ε 15 ποτὰ ργονί δα [π8ἴ ΔΩΥ πιδη νου δυΪν 
ςοηΐδοϑηρ ἴο {Π6 ΓΟΏΡΊΩΪ ροββθϑϑίοη οὗ ΡΓΟΡΟΓΥ πγυδὲ γοΐυγη 

(Π6 ὈΓΟΡΟΓῪ 8 ΒΗ οὗ [15 ναι ἴο ἴπ6 τἱρμί ονηοσγ, 

δηά, ἴῃ δάαϊείοη ἴο {Π18, οὔθ ἴο Ὑδηνεῆ, δ5 δὴ ᾿ζελᾶηε οἵ 

δι] -οἤδεγίηρ, δὴ πη Ὀ] 56 α ταπ. Ρσχονίξίοη 15 ἢον πιδάθ 

(Πδι {πὸ τἱρθτα] οὐνηαῦ 6 ἀεαά, δηά ἴπϑγα αἷϑο Ὀ6 πο ποχί- 

οἵ-Κίη (ρυεἢ ἰο ψἤοπὶ {Π6 Ὀγοροσγίυ οδη Ὀδ6 ταϑβίογθά, 1 18. ἴο 
Ὀεσοπια {πὸ ῥγίθϑι᾿β.---415} οἷμι ἐδλαξ τιόρε σορεεῖ1) 11ξ, “ὁ ΔΩ 5ἰης 

οὗ πιο." (ἃ ΕΝ. γρβν ἱπίογργεϊ ἱἢ ἐπα σϑη, 6 βυδ]εςξνα ; 
οἴϊλειβ, "δὴν οὗ [πΠ6 β'ηβ οοπιπιεα δραϊηβδί πιθη ἢ; Ὀυΐ 566 
ΡὮΪ. ἡη.---) ι δγοαξίηρ ,αὐλ τοὐλ Υαλτοολ) ϑῖη5 ἀραϊπϑὶ πιδπη, 

βῆονη ὈΥ {Π6 σοηΐϊοχὲ δ ἰθαϑί ἴο Ὅ6 1ηἰεησεά πεζγα, δηά δ: ἢ- 
1655η)655 ἴο Ὑδῆν ἢ ἅγα ϑἰ πα! ]Π] γγ σοπηρδοϊθά ἴῃ [(ὸν. "51, [1 ἰς 
ΡοΟΞΚϑΙΌ]6 ἴο 5ἷη δραϊηβὲ ἀοά τυἱδουϊ Ξἰπηϊηρ αρδίηδί πΊδη 
(Ρ5. κιδίῶ), θυΐ 411 5ἰπβ δραϊηβί πιᾶῃ δα ὥίδο βἰῃβ δραϊπϑί 
σοά. Ηδηοεο, δἴζοσ ἴπ6 οἴδηάδοι ἢ895 πιδάδ γοϑιϊτὰςοἡ ἴο {π6 

τυγοηρσοα πιδη Οὗ ἢ΄5 τεργδβδεηΐϊδίινε, ἢ6 οξεγς σοά δ ρυπι. 

οἴεγιηρ, ν.8, [,ν. σΞ5. Βοῖῇ ἱπιρί!οδίοηΒ --- [δαὶ αοά ἰΞ5 
οἴεηδεοά τῇ ττοηρ ἄοπα ἴο πιδη, δηά [παῖ γοϑετυτοη πγιϑκῖ 

Ὀ6 πιδάδ Ὀεΐογα {πὸ τιῖα οὗ δἰοηδηχθηΐ--- ἀγα οὗὨ ἱπιρογίδηοε 1η 

Θϑιιπηδίϊηρ ἴη6 νᾶ]υδ δηά οπμαζδοῖοσγ οὗ {πε ἰαΐος [εν δῇ ἰᾶνν: 

ςρΡ. Μῖ. οἵδ, 454 λα 2όνγεονι ἐμοῦ ρμ:11] 6.9. ΌΥ ΔῺΥ οὗὨ ἴπε 
Ἰνγοηρ5 γεξεγγθα ἴο ἴπ ἴον. οὗν συοῦ δ5 ἴπ6 ἀδηϊαὶ οὗ τδῸ 
τεσοεὶρί οὗ 4 ἀεροβὶϊ, οἵ οὗ ἴδε δβηάϊηρ᾽ οὗ ἰοβξί ροοάβ. Εσοτγ 

5᾽ ΠῚ114Γ 565 ΟὗἩ {π6 ρῆγαβθ “" ἴο ἱπουγ ρα 110,᾽) ορ. [μαν. 418.33 κἐ, 
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ἴον ““ 5301] (239) ψ ἢ τῆ6 πιοδηϊηρ οὗἨ ““ρείβοῃ, ΠΥ οπε; 
οἷξ 1τ-ῖῦ,. αη. 1716; ἴπΠ6 υϑᾶρα ἰ5 ἔγεαυδηΐ ἰη Ρ: ΓΗ. τ46΄ 
ΒΏΒ. 66δοω.---. ΤΆοη ἐλεν «λαΐί σοη 7655] [6 οἴπεγ ἰπβίδποας 
ἴῃ ΜΏΙΟΝ οοηξεσϑίοη 15 ἀδβηϊ ον σοπιπιδπάθα τν1}} 6 ἔουπα ἴῃ 

[,αν. κὅ 165]; ορ. Ϊ]δοοῦ, ΖΑ ΤΊ. 1807, ΡΡ. 6ο-62.---7}λαΖ τολίοελ 

δ λας τοροηρ)μν ἐμ λὲς ῥοςσοοϑσίορ] δα οἢ πλισῖ Ὀ6 (Π6 τηδδπίηρ᾽ 
οὗ ἰπ6 Ηδρ. ὈνΝ Βογα δηὰ ἴῃ ν.8, τῃουρῇ [{ 15 ἔουηᾶ ηοννῆοτα 

εἶ5ε.---ὧἶῖα με] 11. “ἢ 115 ποδα." ΕῸΣ βοπὶθ ράᾶγᾷ]]εὶ 
ἰάϊοπιαῖΐς 5865, 566 Ὀ}}]. ἢ. ἴο 12, ΕῸτ [Π6 ῥγίποὶρία οὗ τε- 
Ῥαγῖηρ ἦ, ορ. [μὲν. 55 (65); δηά ἴογ ἔπ βδπιὰ ἔγαοίζίοη ἰω οἵἴπεσ 

σοπηρδοίίοηϑβ (6... ἴῃ σογίδι η οδ5685 οὗἉ γεἀδπιρίϊοη), 566 [μον. 2219 

2.,}3: 5.81 -8 5.ὦ Ζῦ ἐλ νιαρ (Ὀ6 ἀεδά δηά) ἀσυό πὸ πεχέ-ο.. 
ζΐη ἐο τολορε ἐδ6 2γοῤογέν τογροη εἶν λεία ὑπᾶν δὲ γεσίογεα, ἐλε 

2γοῤεγέν τογοηργεῖίιν λοι τολίολ ἐς ἰο δὲ γεςίογρεα (ὈΘΟΟΠῚ65) 
γαλευσῆ᾽ς, ἐδ6 ῥγίοσξς, οὐδ απᾶ ἀδουθ ἐλ6 γὰη Ο7 2γοῤήἠεαζέῆίοη 

“οἷά τολίῆολ λὸ (6 Ὀτίεβ) παζος γοῤἧή΄Ὕαζίοη γον λίπε (1.6. τῇς 
τὴ ὝΠΟ [Ππ85 οοηΐοεσοοά δὶ5 δγγοῦ). Ὑῃ6 ΡῬγορογυ ὈδοοπΊα5 

ἴπ6 ρυοϑι 5 ἂς Ὑδῆνε᾽ 5 ρζοχυ, ἴ[ῖ,μδν. 245.-- - 75 γαγπε οὗ 
ῥ»οῤίπαΐίον) τὴ 6 τὰπὶ νοῦ ἔογπιεά (π6 ρα] -οἤεγίηρ. Ὅδε 
Ῥῆγαβα (ὈΣΒΟΠ ὅν) ὁσουγα Πού οηἷγ. ΤῆΘ τὰπὶ Ὀθοοπιας (88 

ὈΓΟΡΘΟΙ͂ οὗ ἴπ6 ρυιθϑδῖ δοοογάϊηρ ἴο [6 ρἜπογαὶ ἰᾶνν, ἴον. γ7.--- 

θῖ,. Ενογυ ϑβδογεὰ ριῆ τ διοἢ [4115 ἴο τἴπ6 ρῥγίεδέ Ὀθοοπιας {Π6 
Ῥιορογίυ οὗ 6 ραγίϊουϊασγ ῥγεσὲ ἴο ψ βοηὶ 1 ἰ5 οἴεγεά, ηοὶ 

οὗ 16 ΠΟΙ Ὀγίθ σευ οοπιπιιηῦ : ορ. [6ν. 71:9.1.. δηὰ ςἴ. 
μὲν. γδ' 10 611. [ογς αἰ δγθηοθβ οὗ βαρ ἴῃ {Π15 τηδίζεσ ἀγα ἔοιιηά 
ψΠΠ1η {Π6 1 αν! ςαὶ Ἰερ σ᾽ δίίοη ; 566 Βαδοηϊβθος οἡ ἴῃ6 ρ855 865 

ιβὲ οἰϊεά, δηά Βαιιάϊϑοίη, 2 γεοοίογίλεε, 40σ. Τῃα ρῥγαβεηΐ 

ῬΑΘΘΑΡῈ Ἄρρδδῖβ ἴο δε ἃ ἔγαρπιοηῖ; [15 ΝΟΥ σἜΠΟΘΓΔΙ τα ΓΩΊ5 

ΠΊΔΥ ἢᾶνα Ὀδοη Ῥείζεῦ ἀσεβησα ὃὉγ [πε οτἱρίπαὶ Ἴσοηϊοχί, 1υ5ῖἴ ἃ5 

188 ἰ5 ἀοῆποά ὉΥ 1898...-- 454 συονν οονιέγίδιζίοη, ουορ αἱ! ἐλ 
λοῖν ἐλίηρε]) ἴῇ6 ἔνο ταγπὶβ τὲ Ὀαϑὶ ἴδαίκεη 5 οοδχίβηβῖνα, 

8ἃ5 ἴῃ 188, Ὁ ϑδογεά ρἱῇεϑβ δα γεργεβεηϊεά υὑπάεσ ἴνο 

αϑρϑοῖβ---ὰϑ γειηονοϑα ἔγοπι [6 πιδ55 οὗ ἃ πηδη᾽ 5 ὑσορεσγίυ, δηά 

8ἃ5 τεηάεογοά ποῖν ΌΥ Ὀεϊηρ ἀεάϊολϊεα ἴο Ὑαπινεῦῆ. ΕΝ. τϑη- 

ἀεύ5 Ζγηριαΐ ὉΥ ἴδ πιϊϑδάϊηρ δαιϊναίεδηῖ ““ἢεανο-οἴεσηρ ἢ : 

566 15᾽9η., ἀηά Ὠτ. 26. 142. ϑοπια βιιοῦ '᾿νογὰ δ5 “" σοηΐγιθυ- 

(ἰοη ᾿" οΥ᾽ ““ροτγίΐϊοη ᾿᾿ βοῦνος Ὀεβϑῖ, ψ ποίμοῦ 2 γηιαλ 1 566 τη [Π6 

τάς βθηθ6 οὗ δὴν οοπίγι θυτίοη πιδάδ ἔογ βδογεά ριγροβαβ (6... 
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159. Εχ. 252}, οὐ ἴπ ἰπ6 δρϑοΐαὶΐ βθηβα οὗ ἴδ ρογίϊοη 
τεηονεά ἔγοπιὶ (ἢ6 ψῆοΐς βδογίῆοα 85 ἴπε ργίεβϑ᾽ 5 ἄυδ ([κμον. 

.,1}5 8.8 ἘσαδΙν σοτηργεμδησῖνα ἰ5 {π6 ἴαγηὶ “ἦ ΠΟΙΥ {Πῖηρ5 "ἢ 

(Ὁ ΣΡ) : οὐ. ἔχ. 2858: δηά ἔογ ἀείδιϊβ, 5σεα Βδαυάιβϑίη, ϑΖμωζοτι, 

11. 44.---1ὸ. 4πῶΩ ας ον φυόγν ν»ιαρς ἀοΐν ἐλίηρς, ἕλεν δλαΐὶ δὲ 

ἀξς ([ἴΠ6 ρει 5): τολαέξοσυθν αη}, γπαᾶρ: ρίσυες ἔο ἔλθ 2γίδοί, λὲς 

(6. ἴῃαΐ ραγίουϊαγ ὑγ651᾽5) σλαζ 1 δό. 

β. “σ' "2 ὃκ ὩἼ] δάά, “οκὺ (5) οὐ π΄ κὶ (ορ. ν.}}) ἢ 6α. 32) ἰ5 υπίχυο, 
ἔοτ {πε ἔογπιυΐα . .. . ὕκ ἼὩ 18, Ἄσχοορῖ ἰῇ {πε ρεουϊαῦ οα56 οὗ 1717, αἰτναν5 
[οἱϊοννεὰ εἰἴπαγ (1) Ὁν Ὃκῦ (Εχ. 1612, 1.εν. 43 618 η38.39 1.3 21} ΔΜ. Ὁ 
Να. οἷ 633, [οβ. 2035 7), ορ. ἰαὰ σοπιπιδαπάβϑ ἰο Μοβϑεβ δηά Δδγοη (.6. δίϊεγ 
ὃμ Ὁ21), ΕΧ. 125, 1,εν. τα; οἵ (2) ὈῪ ξΊΕ) ([εν. 13 1η3 183 1ο" 22,8 245: 10 
253 272, Να. 513 63 82 1.3. 18. ξ8.,.4|61 4..}0 1) Θρ, ὈΠΊΘΝῚ .. ... ΤΏ [.ον. τοῖ; ογ (2) 
Ὀγ ὅνανν δὰ πε νοϊυηίαίινα ; 566 ποΐς ου ν.3,---πῦν ἸΝ Φ'κἈ] 8 ὑγεῆχϑά (ςρ. 
Ὦδν. το, Ε. 5), 89 δεγο, ἴο ἴῃς βυρογαϊηαίΐα βοηίΐίδηςα, ἴεν. 1439, Νυ. 6' 
(ἐο]Ἱοννεα Όγ 5ἴηρ. νογῦ ογ ργοῃ.), [.δν. 1.438 2057 ([Ὁ] οννεά, 458 βεγα, ὃγῃ Ὁ].). 
ΤΕ ρτγεῆχίηρ οὗ (δα 5υδ). ἴο ἴδε ςσοηάϊτϊοπαὶ ραγίϊοϊας 15. οὐ ΠἸ ΔΙ οἰ ρηῆ- 
οδηῖ; οἰ. ἔχ. 21ἴ δῃά οἵδεσγ ραβϑϑαρεβ ἴῃ Βοοῖ οὗ ἴῃς (ονεηδηῖΐ; δηά 866 
1915 η., Κα δη!ρ, 1.241 ἢ.---ο}»}] ΤῊς Ὁ]. 15 Ἰυσι]ῆςα Ὁγ {πε ἰηβίδῃοαβ υ51 οἰϊεά : 
(ἃ ἰγδπϑίαϊεβ ὉΥ 8 βίπρυΐαγ (ςρ. [,εν. 1.238 δπὰ οἴ. 2057), δηά ἰυγῃβ 4]1 (ῃς8 
τοιιδίηϊηρ οἰ υταῖβ ἴῃ ν. Ὁ Όγ 5βίηρσυϊαγβ. ὙΠῸ οἤδηροβ οὗ πυπκῦενς ἰὴ 3 δτὸ 
τειιδγ ΚδΌϊς, Ὀυϊ Βοαγοεῖν ὑῃρᾶγϑ]]εἱεά ; οΡ. ἔνν. 3196. ---ΠΝΌΠ 220] ““ΔΩΥ Οὔδ 
ΟΥ̓ 186 5΄π8᾽ ; ορ. ἴεν. 53, ὅδεὲ Κὄηϊρ,, 1. 81-82; δηά ορ. {86 υβ6 οἵ 

ωσ (τρί, ἱϊ, 48 ζ., Ε. Ὁ; ΒΒ. 5816).---Οκ ΠΝῸΠ] ἴῆ6 σεη. δον ΠΚΌΠ 5 

50 ΚΘΠΟΓΑΔΙΙΥ βυδ᾽εςϊῖνα (ορ. ἐ.ς. Οη. 4135 ςοἹἿ, 1 5, 2οἷ---411 ἰπβίδηςβϑβ, 85 ἰῃς 
εογιΐεαέ 5ΏΟΥ5, οὗ 5η5 αρδίηϑί πηεη) {Ππαΐ 1 Ργο Δ ΌΪΥ 18 50 ἱηίεπαάδα ἤοζα. 
1 οδ]εςῖῖνε (Ώ ἀν. 23), ορ. Ὅοπ (απ. 16ὅ)Ξ “τῆς νϊοΐεηος ἄομα ἴο πι6.᾿᾿--- 
9. ῬῬῬ ὑ39 πογιη 031] (Π6 Ἔχρ !ςδίνα ἢ Ξε ἐνερ, πιαριθὶν, ο το: ορ. Ἐχ. 285, 
μον. δ; ΒΌΒ. 5142. --- πὴ δον ., ΠΟΥ 921] ομα οὗ ἰδῆς πυπιογουβ ἰηβίδηςαϑ ἴῃ 
Ὑὑὐπϊςἢ Ὁ πὴ ἀοε5 ποῖ ἄρτος ὉΠ ἰ(8 (αρραγεηῖ) βυδ]εςὶ : ςρ. 9}5 1539, Εχ, 129 
287, Πι. 182; δε ρσταπιπιδίϊοαὶ βυρ]εςὶ 15 γαίπεσ ἰῃ6 γεδὶ οδ]εςϊ οὗ {πε 
νογῦδ] ἰάδα: ορ. Εν, 2Ζουά; Ο.-Κ. 145. Οἰδεγνβε Κὄηϊρ, 1. 2456. --- 
10. νυνὶ πκ ν᾿] θαν. εἰ, ΚΕ. τὰ; 72, Κ᾿. 4. 

11-51. ΤῊ ογάθ8] οὗὨ 68]Ο ΒΥ. 

ΤιτΕαάτῦκε.--- Τῆς ΜιΒῃηδῇ ἰγδοίαϊε δοζαζ (εά. Θυγεηππιυκίασ, ἰ. τη8.--421:, 
ςοηίαϊηϊηρν ἔν αρεηβς61:1 8 Οοπιπηεηίδγυ); ΡΏο, 226 σῤεείαϊέδης Ζερίδως, ᾿ς. 10 
(Μδῆρου, 208-310); ]οβερῆυβ, 452. 1}. ττὸ; Θρεηςεγ, 26 Ζερίδις, ὈΪΚ. 11]. 
ο. ᾿ϊ. 84 αα ἥη.; Βδπτγ, 5γηνιδοιέξ, ιἰ. 441-447} ϑδίδάε, 26 Εἰ νγοῤγεγίλονα 
ἴῃ ΖΑ47 Υ. χν. (1895) 166-178. 

Α ψοπιδη βιβρεοίεά οὗ δάυ]ΐογν,  Π]οἢ σαηηοΐῖ δα Ἰερ ΠΥ 
Ῥτονβά, πῆδὺ Ὀς 5υδ]εοϊεά ἴο 4 οτάεαὶ. ΕὋγ {Π15 ρύγροβε πασ 

πυπθαηά, ννῆο ταυδὲ Ὀγηρ ἢ Ὠϊπὶ δὴ οἴδτηρ' οὗὨ ὈΔΙαΥ πιοϑὶ, 
νοῦ ἰς ἰγηχαα “(ἃ πιο] -οἴεγίηρ οὗ Ἰεδίουβυ, ἃ πιεδὶ-οἴεγιηρ' 
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οὗ πιεπιογῖδὶ Ὀγηρὶηρ ρα 1Ὸ ἴο γεπιοπιῦγαποα,᾽" πιυσὲ Ὀτΐηρ Ποτ 
ἴο {πε ὑγιεϑδῖ. Τῇ ρηοδῖ Ὀσγίηρθ ποῦ Ὀεΐοτγα Ὑδῆιννεῖ, πιϑῖκο5 

Πογ ἴακα δὴ οἀδῖῃ οὗ ρυγραϊζοη, απ ἤθη ρῖνεβ ποῦ ἴο ἀτίηϊκ 8 

Ῥοϊΐοη ἀδβοηθεοά 85 “πὸ νναῖοσ οὗ Ὀϊ(ΓΘγη655 [παΐ σαυπαίῃ {πε 

ουγ56,᾽" δηά σοηϑίϑτηρ οὗ ““ οΙ͂Υ τναῖοσ᾽᾿ ἢ τ Ὠϊοἢ ἀσκὶ ἔγοπι 

1η6 ἤοοτ οὗ ἔπε ἰαθογηδοῖα 85 Ὀδοη πιηρ]δά, δηά ἰηΐο τ Πὶοἢ 

{1πΠ6 ναϊτίοεη ψνογάς οὗ {πΠ6 οἀῖῃ αν Ῥδθθὴ ψαϑῃθά. [1 {πὰ 

νομὴ δ6 ΡΌΠΥ {86 ροϊίοη ργονθβ δΠαγηπιι]; 16 ἱπηοοσδσηΐ, 

ὨδγηΊ1655; ἰὼ ἴπ6 ἰαϊῖοσ οἂϑθ, πιοζγϑονοσ, ἴπ6 τψοπίδη ὈΘΟΟΠΊ65 

ἔγυ [8]. 

ΤΠ ουδίοπι στα γορυϊδίεα δᾶ5 ᾿πηυπΊογα 86 δηδίορίθβ ἴῃ 
Ῥτδοῖΐοας βἜπογαῖ νυ ργανδίθηϊς ἴῃ δηῦ αι ν, δηᾶ 511} ργαναίθδηϊ 

ονοῦ ἰαγρα ραγίβ οὗ {η6 νοῦ. Τῇ εϑϑθηίδὶ οἰεηγθηξ ἴῃ [Π6 

ουπίοηι 15 ἴπαὶ ἴπ6 δοουβδεά ἴῃ ἰεοϑὶ οὗ ἢ15 ἱπηοοθησα δι ]εοῖς 

ὨΙΠΊ56 1 τὸ ἃ μαζαγά, θῇ οῖδογ [Παΐ οοηκ15ἴ5, 85 Π6γα, ἰὴ ἀγιηκίηρ 

ἃ Ῥοίΐζοη, Ῥείηρ δυηρ ἰηΐο ἄδερ ιναῖοσ, τυδικίηρ ονὰγ δοῖ 

Ιου ρ σδαγεβ, μοϊάϊηρ ποαῖϊθα πιεῖαϊ ἴῃ ἴπὸ πδηά, οὐ ἔπε {πΠ|κ6. 

ϑυσῇ οσυπίοπιδ ἥρίγα Ὀγοπ πο ΠΕἾ ἴῃ (Π6 δηοίοηπξ [πάη αν 

Ῥοοΐϑ, δὰ ηοῖ ἰηίγοαυθηςν δ᾽ δα ἴο ὈΥ ἴπ6 οἰαϑϑίοδὶ τυγιῖογς 

οὗ ἀτγϑεοα δά Ἐοηιθ, ἰογπιεα ἃ γορυΐαγ ἔδαΐαγα ἰη Ευγοροδη 

1|ὸ ἄονψη τπγουρἢ ἴπ6 Μιάάΐα Αρεβ, δηὰ 511} ἤανα ἃ νἱάβ 

Ῥταναίθηοδ, Ἔϑρ οΙΔΠΥ πῃ Αἴτγῖοδ. 

Οὔηα οΓ ἴννο {1.9 ται αγὸ οἰϊοα Ὀοΐονν. Εογ οἰἤοτβ, γτεΐογοησα σὴ 6 
τηδάς ο 7.6 Ζατυς ΟΣ απ, νἱϊ!. 114-ι16(5.3. χχν. 274), δηὰ ἴῃς 7π5ζ δες 
οΓ έρλνιμ, ἰχ-χὶν (532. νἱῖ. 52-61), ἔος Ιπάΐϑη οὐυϑίοπι; ἰο ἘτδζΖεγ᾽5 

Ῥαυδβαηΐαϑ, 2) εογέῤέτονι Οὗ Ογέσεε, ἵν. τὴ5 ἴ. (πα. οἡ νἱδ. 25. 12) δΔηὰ ἵν. 253-255 
(η. οἡ νἱϊ. 17), δηα Επηϊκδηο1᾽8 αγίϊοῖθ ἴῃ Ῥλώοίοριως, ἰῖ. (1847) 285-402 
(ὩΣ ΟὮ 4130 οοηίδίη8 βοηιε σοού γεπιδῦῖκβ οὐ ἰἢς οοπηεοίίου Ὀεΐννοεη οδἱἢ 9 
δηα ογάθδ5), ἴον ἰηβίβδηςαϑ ἴῃ ατοεῖς δηὰ Εοπιδη δυΐϊδοσβ ; ἴἰο {νϊηρΒίοης, 
Μ έδοίοπαν» 7γαυεῖς ἐπ ϑοιίδ Αὐίοα (1857), 434, 621, δηά Α. Μ. Ροϑῖ, 
ΑΓ ίλαηπέξολε 7εγίργμάφησ, ἰι. ττο-ἴ2ο, ἔοσς Αἰγίοδη ουβίοπι ; δηά σοπογα  ν 
ἴο Ὑ γον 5 δγίϊοῖς ““Ογάθα " ἴῃ 223., δῃὰ Βαϑςίίδη, 2 εν Ἡεησξοῖ ἐπὶ οἷον 

Οεεολιολίε, ἴὶ, Διοῖ, Α ρεουϊϊατίγ ἰπίεγαϑιίηρ ρδγβϑ! οὶ 18 οἰϊδαὰ Ὁ ἴῃς 
Ι.λϑὶὲ παπιοά (ἔγοπι αρϑῃ): ἰὩ6 δοουβεά ἀγίηϊκ5 νναίεγ ἴῇΏ ψ ΒΟ ρᾶρεγ 
ἰηϑογροά τῇ Ὀἱτά-οΠαγδοίογβ ( Κγόσεϊολαγαξέεγδη.) ὯΔ8 ὈδδΏ αἱρροά ; {818 
οδυ.565 δίπι ρϑίη ἴῃ 15 Ὀοαγ {1}} 86 οοηΐεδ5ε8. 

Τη6 Ῥίον Οοάδ δἷοπμα δπιοηρ ἴπ6 Ηδῦτγονν ἷανν Ὀοοΐκ5, 

δηά τπδὲ ΟὨΪΥ ἰη ἴῃς ργαβθηΐῖ βεσζίοη (ΡΠ), οοπίδίηβ ἃ αν οὗ ἴΠε 

ογάδαὶ ; δηά τπ6 αἰ] ϑίοηϑ ἴο ἰῆ6 ουβίοηχ ἰη ἴπ6 ΟἿ. 8ἴὰ δσδἵ 

τοί θυΐϊ εν. ΤΠα ργοβϑηζαίςοη οὗ ἱποθηβα ΌΥ ἴζογαῖΐ: δηά ἢἰ5 
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ΟΟΙΡΔΩΥ (σ. 16) 8 8 5ἴογυ δεϑί δοοοιηίοά ἔογ ὈΥ Δ5ϑυ πη ηρ᾽ 

τηδῖ {π6 οτάθαδὶ νν8 ἃ ἕδη }δγ οὐδίοπι ηοΐῖ οσοηῆηκά ἴο ο4565 οὗ 

βιιϑροοίοα ὑπομαβιϊγ. [115 ροϑϑίθα ἴμδΐ ξαηλ] τιν νυ ἘΠ6 

ουδίοπι 450 δοοουπΐβ ἔογ 5. τορ᾽ϑὺ, Ρσ, οδῖ τ. Μογὰ αἰγοοῖ 
δηὰ υπδηιρίριοιυβ 8115 οη5 ἀγα ποῖ ἑουηά. 

Απὰ γεῖ ἴπογα ἄγ γεάβοῦβ ἔοσγ σοποϊάϊηρ {παὶ {πὸ οτάθδ] 

"85 πΊιογα ἔγοχυδηΐξ, δὲ ἰδαϑὲ ἴῃ δαγίυ ἰϑγδαὶ, ἤδη [Π15 υηϊχὰα 

ἷανν οι]ὰ «αἱ ἢγϑι ἰϑδά τι ἴο Ἔχρεοῖ, δηά ἴπαϊ [ἢ ργδοίϊοα οὗ 

τ ἢ τπ6 Ἡδῦτονβ, 85 ἢ οἴποσ ροορῖθβ δηοηρ νΏοηι ἱΐ 

ργανδιϊβά, τνᾶβ ποΐ 1ἰπητθ ἴο οδβ65 οὗ ὑπο δϑεν. 
Εογ (1)ὴ {πε Ἡδθῦγοννβ αἷϑο υϑεὰ οἴποσ τηοάδϑβ οὗ οδίδι πίη 

πε αἰτεοῖ ἀδοϊςίοι οὗ {πΠ6 ἀΘὲὙ ἴἢ οδ565 οὗ ἀοιδῖ, ἀπά οπβ ἴῃ 

ρατγίίουϊας ψΒΙΟΝ 15 δπιοησ Οἴπεγ ρβορίεβ ἔοιυπα οἱοϑεῖν οοη- 

ηροϊοά ψἱῖρ τπ6 ογάεδὶ, νῖΖ. {6 οδῖῃ οὗ ρυγραίίοη (ἔχ. 

223-06}. Κα, 831), Ιη ψνῇδΐ πιοάδ {ππ ἀεοϊξίοη οὗ {πε ἀ εἰν ἰ5 
σίνεη ἴθ {Π6 οαβα οἵ Εχ. 2275 (8) ἐς. ηοί αἰβιϊποι βἰδιεά, 

ΠοῖΠοσ ΌΥ (πὰ οδίῃ, δ5 ἴῃ [16 πεαχί οδβο ([)].), ογ ὉΥ 1π6 
τι σαν ογδοῖα (Βδεηΐβοἢ), οὐ ΌῪ ογάβαὶ. Ἅ"Ἃ-»ἠ 

Το οοηηδοίίζοη οὗ οδί δηά ογάἄδαδϊ 18 ννεὶ] :Ππ5ἰγαίεα ὃγ Μδηι 8 Ζατ 
(ν11. 1το9-1ι6ὴς “1 ἔνο (ραγί:ε5) ἀΐδβρυϊα δρουΐϊ τπηδίΐϊεγϑ ἔον ψ Ὡϊο ἢ ἢ 
τυϊη6 5565 αὐτὰ ἀνδὶϊδϊε, πὰ πὰ (υάρ6) 18 ὑπαῦϊα ἴο γοδὶν δϑοογίδίη {πὸ 
γαῖ ἢ, ὯΘ πᾶν οδιι86 ἰξ ἰο Ὅς ἀϊδοεγηεα ὄνεη ὉΥ δὴ οδίῃ. ... [κεἴ {π6 
υάρε) σδυβε ἴπ Βγδῃπιδηδ ἴο βνεδν ΌΥῪ ἢ8 νογδοιυ, ἃ Κβϑῃαίγιγα ΌΥ 8.8 
οδαγιοῖ," δηὰ 80 οὗ (86 οἴδεγ οδϑίαϑ ; ἰῇεη, ἴῶ ἱπισηεάϊαία βεαυεηοσς, “ογ (ῃς 

υάρ ες) ΠΙΔΥ οδυϑα ἴδε (ραγίγ) ἴο οᾶγγυ ἢγα ογ ἴο αἷνα υηάεγ ναΐογ, οὐ 
ΒΟΝΟΓΔΙΙΥ ἴο ἰουςἢ ἴῃς Πεδάβ οἵὗἉ διἷ9 ννῖὶνεϑ δηα οἰ άγεη. Ης ψνῃοπὶ (τς 
υἱαζίηρ γα Ὀυγη8 ποῖ, τνοπὶ Ὡς ψδῖεγ ἔογοθϑ ποῖ ἴο σοῦ (αυΐο Κ] Υ} υρ, 
ο πιοροῖθϑ ΠΏ ὯΟ ΒρΕΘΟῪ πκιϑίογίαης, τηυϑὲ 6 Πεῖά ᾿Ἰηηοσοηΐ οὐ (16 
βίγοηρτῃ οὗ 8 οδίῃ." ῬὉΤθα »ποίλοας οἵ ὙΔΏΜΕἢ᾽ 5 ἀεοϊπίοη ἰῃ ἢ 6 ΦΑΓΙΥ 
ἴανν Ὀοοΐκ 15 Ἰεῖ δπείγοῖν υπἀεϊεγιπεά οὐ 15 Ὀατεῖν δἰϊυδεα ἴο, 1υ8ῖ 45 (ἢς 
ἀεια δὰ γμαϊ οὗ 5δοτίῆςα 18 οὐ ἰεα ἀνδη ἔγοπι Ὠϊ., που ρ ἢ Ὀοΐδ πιεῖ ποας 
δηα ἀεἰΆ 119 οὗ πϑοδβϑϑιυ Ἵχίϑίεα ἴῃ γε} γ. ὍὉδα ἰδίεγ ἴανν Ὀοοῖς (Ρ) τεοογάβ 
τῆς ἀεῖ4:15 οὗ 5βδογἥοϊαὶ εἰϊυδὶ δηά οὗ τῆς ραγίϊουϊαν ογάθαϊ τυ ἢ ρογῆδρ5 
αἴοημδ πιαϊπίαδϊ πεά 115 Ἔχ βίδηςς δίϊεγ (ῆς Εχιϊε. ΒΒ. ογ᾽Β γεπιαγβ οὐ {Π6 
ῬΑτα οἱ βιίθηςα οὐ Ὀγενῖν οὗ ἴῃς εαγῖϊεσ δηά ῃς ἔμ] 688 οὗ πε ἰαῖον [ηα ἴδηι 
οοὐδα58 ἴῃ ἐπ πιδίίον οἵ ογάξα 8 ατὸ ἱπβίγυςινε (53,2. χχν. Ὁ. οἱ ἢ} 

(2) Τῇε ἀουδῖας ἰεγπὶ ἴογ ἴη6 δοσοπηιρδηγίηρσ οἥεγίηρ 15 

ποϊϊοοδῦϊθ. [{|5 “πὸ οἤετγιηρ οὗ εδίουσυ "; 1ἴ 15 αἷςο "ἴῃς . 

οἴετγίηρ οὗ πιδπιογιδὶ, Ὀσ ρτηρ ρα ἴο ταπιοι γαηοθ." Νειῖῖῃοῦ 

[6γπὶ οσσιιτβ οἰβαῖνῃογα; γεῖ ἴῃ ἰαϊίοσ Ἰἱοοῖκβ {πὸ [Π6 βρεοίβϑβ, 

(ῃ6 ἔογπιογ {|κὸ {πὸ βυυῦτ-5ροοῖος; {Π|18 ἰδ 50 ἴῶ 81Υ οδβ6, δηά 
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Θβρθοδ νυ 1 ϑιδά θ᾽ 5 δηδῖγϑὶβ, ποιά Ῥεῖονν, Ὀ6 δἄορίεά. Βιιὶῖ 

186 ἴογηι ἔογ (ἢ6 5ρθοῖθβ 566πὶ5 ἴο ἰησϊοδίς {πδΐ ἴῃς οἴδεγιηρςβ 

οονεγαά ὃὉΥ : ψοῖα τδάθ θη ἃ ἀεοϊδιοη ννὰ5 γοαυϊγοά οὗ 

1886 ΘΙ ἰῃ οὯ565 οὗ ἀουδί, οὗ νῃϊο ἴπΠ6 ἀουδὲ οὗὨἉ εδίουβυ 15 
ὉὈυϊ οδ. δϑίδάαε οὔϑογνθϑ ἔιγίπογ, Ἴμ6 ἀϊβογοποο ἄγαν [ἢ 

[μν. γ10 [566 Ὀεῖονν οἡ ν.}] νουϊὰ 6 πιυοῖ πιοῦα δαϑὶϊν 
ἐχρίαϊπθά 1 τπ6 πιοαὶ -οἴδιηρ που ΟἹἹ δηά ἔγδηϊκ ποθηβα 

ψοΓ υβοά ἴῃ πιοῖα ἴπδη ἰπ6 βρβϑοῖδί οδϑθβ οὗ ἴον. 5'ἢ, Νιυ. 

οἶδ᾽ Βυῖ {Π1|5 ψουϊὰ Ὀ6 {π6 οᾶβ6 1ξ νὰ δϑϑιυπια τπδΐ τΠ6 
ὙΠ ΠῚ ννᾶβ διρίογεα ἴῃ οἴποῦ οδϑα5 45 ννῈ]] δ5 ἰπδῖ οὗ 

βισροοϊεά δά] ογυ.᾽ 

(3) Νν. Ε. ϑιμῖτι (261. «56»:.5 181) ἱπίεγργεῖβ ἐῆ8 πᾶπιοβ ἔη- 
Μίβηραξ δηά Μὲ Μεϊδθδῃ (:.6. νυν οἱ! οὗ ζαάρπιοπὶ δηὰ ννδΐθγβ οὗ 
οοηίγονοιϑυ) ἢ γείδγαηοα ἴο {π6 τι56 οὗ ἴΠ6 βρτίηρε δὶ Κδάβϑῃ 

ἴῃ ἀδοϊπίοηβ ΟΥ̓ ογάθαϊ. Τῆς ἤδπιδ5 ουξίινεά {πΠ6 ργδοίῖοα, δηά 

ΔΙ6 ΡΟΒΘΙΌΪ ποὶ οὗ Ηδοῦτεν οὔρίη (2881. συ. ““ Ναπηεβ," 

ὃ 89-91); γαῖ {πεῖν βίρηϊῆοδηοα, ἴκδη ἱπ σοηπεοίίοη ΜΠ [Π6 

[οτεροίηρ σοηδιἀογδίίοηϑβ, 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ονοτϊοοϊςκοά. 

ΙΓ 1Π6 ἔογοα οὗ ἴπ6 ργδοεάϊπρ' ἀγριυιπιεηῖ Ὀ6 δαπιιίοά, 1 ν}}} 

ποῖ Ὀ6 ἀδηϊοὰ τπδὶ ἴΠ6 ουδίοπι οὗ ογάθαὶϊ δπιοηρ ἰΠ6 Ηδῦτγενς 

ΡῸΘ5 Ὀδοῖ ἴο {πε6 ταπιοίοϑί ρογοὰ οὗ {πεῖν Ὠἰσίογσυ. [{ βυγνίναά, 

αἱ ἰεαϑὲ ἰπ 8 ραγίϊουϊαγ ἰπβίδησθ, 45 {6 ἱποογροσγαίίοη οὗ 16 

ΡῬτεβϑηΐ ἰατν ἴῃ Ῥ σῆονϑβ, ἱπῖο ἴμθ ροβί-οχ ἐς ρογιοά. [1 ννᾶ5 

8η 1ΠΘρτεἰπιαῖα οοποϊυβδίοη οὗ Εννα] 45 (4 ογέλῶ»γ,δ 275), 

δνθη οἡ δ5 ἱπδοῦΥ οὗ 86 ρτα-Οχῖς οτρίη οὗ Ρ, [δῖ 6 ουδῖοπὶ 

[611 Ἰηΐο δαγίυ ἄἴβυβθ; ἔογ ἴπ6 Ναζίγιίθ᾽ 5 νονν, |κ6 τἴῃ6 οτγάθαδὶ 

οὗ Ἰοαίουϑυ, ππάβ ἃ ρίασε ἴῃ Ῥ δίοῃβ οὗ [πὸ (οάδϑβ, δηά γεῖ ννὲ 

αν Ῥιοοῦ ροϑιϊἷΐνεα {πδαὶῖ ἰξ νας ρῥγδοίϊβεά ἰοηρ δῆδγ ἴῃς 

Εχ!6 (Ὀεΐονν, Ρ. 571.). ὙΠοῖδ 15 πὸ δνϊάθησα 85 ἴο θη 1ῃ6 

ογάδαδί οὗ ]εδίουϑυ ἔε11] Ἰηΐο ἀΐϑδυβε, Ἄχοερὲ ἴδε βίδϊθπηεηξϊ οὗ (Π6 

ΜΙβΒηδῃ (ϑοζαλ 995), νν Ιοἢ πιᾶὺ Ὀς ἰαΐίκεη ἔογ ννδδὶ 1 15 νογῖῃ, 

ο δαῖ ]ομδηδη Ὁ. Ζδοοδὶ, ῇο ἢοιυτϑῃδαὰ ἰῃ {πῸ 1Δϑὲ τηϊγά οὗ 

[Π6 151 οαπίυ τ Α.Ὁ.,) δο Ιϑῃθα 11. ϑδοπια οὗ ἴδ δάαιοηδὶ 

ἀοίδιβ ρίνϑη ἴῃ ϑοζαΐ, ᾿πουρ ἢ ποῖ αἷνναγϑ σοηβϑίθηϊ ἢ τΠ6 

ΔΡΡαζγδηῖΐ ἱπίαηπίίοη οὗ ἴπ6 ὈΣΌ]ΠΟΑ] ἰαχί, πᾶν γαϑὲ οὐ {ἴπ6 δοίιδὶ 

ργδοίίοα οὗ ἴπθ 1:ϑὲ σδηΐυγυ Α.Ὁ., ἱπουρ ἢ πηυοῇ 15 βοπιαννῃδῖ 

οἰ ΑυΎ πιοῦὰ τπεογείοδὶ αἰσοιβθίοη. [{ 158 ἀουδίξαϊ, μοννανογ, 

ψῃοίμοῦ ἴΠ6 Δ ροήευαηροίζμηε (ο. 16) ἴῃ τηδἰκίηρ σα ρἢ 85 ννε]} 
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85 Μίδγυ ἀγίηϊς τῆς νναΐδγβ, ταϑίβ οὐ δοῖϊυδί συξίοπι: ΟΡ. ν.; 
Ὀεῖοιν δι): ποῖΐβ. 

ΤΠα ογάθδὶ γοϑίβ ἴπ ὑγίποιρία οὐ πιοάδϑα οἵ ἐπουρδς δηά 

Ὁ6ΙΙΟΥ͂ ἔὰσ πιοῦα δηποίθης {δὴ [Π6 ταϊρίοη οὗ ἰϑγδοῖ. Μοάδγῃ 

ΔηϊΗγοροϊορίοδὶ δίυαυ ἢδ5 δοιπάδηςν υπι θεά ἴπ6 Ἰυδρτησηῖ 

οὗ ἴπ6 στοαῖς (δηϊογι ἄρα ἀϊνίηα οὗ {πΠ6 17ιἢ σδηΐυγυ : ““ Οὐ] 

ἰϊδαυβ ρϑηίεβ ρίθγοαμθ, πιϑάϊ 5 δ) πηλοῦ! ΡὈτοάὶ ρΊοβὶϑ, 'πηο- 

σοητϊίς ἰη ἀυδίιπλ νοσδίςθ Θχρογιπιθηΐιπλαρογεηΐ; ὈΓΟΌΔΌΙΙ οΓ 

Δύδιγοσγυσ, Ὦππης ποθι, ἀ δηΐα Μοβὶβ βίἰδΐθηι, ἱπίογ σδηΐθς 

ἱηνδίυϊθβα; οἵ ἤδυπὶ δαυδᾶπὶ Ζαϊοίϊγρὶθθ [τιἀς815 Θοποθοῖββθ, Π6 

ραν] ρίαπι δυῖϊ τλϊγδουϊαπὶ δ᾽᾽αυοά ἰμῖογ ρϑηΐοβ δηλ γα 

Ῥορυΐο δὺο ἄδεββα νἱἀεγείαγ᾽" (ϑρεησογ, 26 Ζερίδις, Ὁ. 657, 

Οδηιδγι ἄρα δαϊίοη, 1727). 

ΤἼδ ογἱρίη οὗ 86 ἰἴαὺν πιυϑὲ σοηΒίδ ΕΠ 6 Ὀοτγηα ἰΩ πιηά 
ἴῃ διἰζοιρεηρ ἴο ἱηίεγργεῖ [5 τε] ρίοι5 βρη βοδηςθ, δηά ἴο 

δϑιϊηιαίθ 15 ρΐδοθ ἴῃ 1ῃ6 τε] ρίοη οὗ ἰϑγδϑεὶ. Α σίΐβ ἱποοῖ- 
Ῥογαῖεά, δ5 ἰπ ἴῃ6 ργεβεηΐ σϑβ6, ἔγοπι. ἱηδγδάϊοδδίθ ρορυΐαγ 

ουδίοπι ἱπίο δ8ῃ 65ϑθη 14 }}} 4]16η ταὶ ρίουβ βυβίθῃλ ρ85565, ἰῇ 

Γαβδρθοῖ ἴο 115 πηδδηϊηρ, {πτγουρ ἢ ἰῃταα βίδροθ: ἴῃ {Π6 ἢιοῖ 

βίδρα ἰξ ροββϑθϑβϑθβ 8 ἀδβηϊίθ πηδδηϊηρ; ἴῃ ἴΠ6 5εϑοοηά ἰΐ ἰ5 
ἅἀερτγίνοά οὗὨἉ {15 δηά, ρεῦμαρϑβ, οὗ 8411 πιδδηϊηρ; ἴῃ 1Ππ6 τηϊγά [ἱ 

[85 τεδά πο 1 ἃ νδγίεῖυ οὗ Ὡ6ν πιοδηΐϊηρα οοηβοηδηΐ ϑ] ἢ 
1Π6 τοϊ!ρίουβ Ὀεϊεξ οὗ ἴπ6 {{π|65, δηά, σ΄ ΘΏΘΓΑΙΪΎ, Τσοπιρί ἴεν 

αἴ νατίδηοα νι [Π6 οτρίπαὶ δ ρηϊἤσδηοθ. 90 ἴῃ ἴΠ6 ρῬγεβϑηῖ 

ἰηβίδηςα : ἴῃ6 ροίΐοη ννᾶ5 οὔρίηδιν Ὀαϊανεα ἴο Ὀ6 1πΠ6 δοίιυδῖ 

σδυδ6 οὗ παπὶ ἰο {πὸ ΡΌΣΕΥ ψοπιδη; δὴ ἴπ6 τα τὰς 

Δ551: γ1|αϊδὰ ἴο Υδηννυ ϑιιο ὈδΙ1εξ, τῆ 6 ροϊΐοη ὈδοοΠπΊ65 8 πιεδηϊηρ- 

1ε55 βυγνῖναίι; ἔογ ἰΐ 15 Ὑδῆννεῃ ψὯο οδιισ65 ἴῃ6 πάγηὶ (ν.2}); 

ἤηΔ4]1γ, νατῖοι5 βυπιο αἱ πιοδηΐηρ δὰ τγοδά ἰηΐο {ἢϊ5 85 ἰηῖο 

Οἴπαγ ραγίβ οὗ {πΠ6 στίϊυδὶ; 85, ἔοσγ δχδαπΊρίθ, ὈΥ̓͂ Ρῃϊο, ννῇο 

δχρίδιηβ παῖ ἴπ6 νναῖοῦ υδεά ἴ5. ρυγα δπά ἱἰνίηρ ((ἀ᾿5 δαυΐ- 

νδ]επῖ ἴον [ἢ ΠΟΙ͂Υ τναΐογῦ ΟΥ3Η Ὀεΐηρ᾽ ὕδωρ καθαρὸν ξῶν), ““ Ξ'ποα 
ἃ ὈΪΔπΊ61655 ννοπιδῃ 15 ρΡυ γα 85 ἴο δογ 116, ἀπά ἄδδογναβ ἴο ᾿ἶνα,᾽; 

δηά [δαὶ ἴπΠ6 ἀυπί τϊηρ]εὰ ἢ 1 15 ἰαΐκθη ἔγοπι (Π6 ταπιρὶα 

8ἃ5 Ὀαϊηρ οἡ {παΐ δοοοιηΐ ““ πιοβί δχοαθηῖ, 051 85 ἃ πιοάεϑ: 
ἸνοΠπΊΔη 15.᾽ Α] τἴῃτο6 βίαρδϑ ΠΠΔΥ ΝΟΥΥ ἵν6}1 6 ταργαβθηίοά ἰη. 

αἰ! ἔεγθηΐξ οἶα5565 οὔπε 54πη16 ρα; δὶ ἴΠ6 νεγὺ {{π|6 (ἢδὲ ΡΏ1Πο δηὰ 

1[ῃ6 Ῥαϊδϑιπίδη ἀοοίΐοτβ τνεγα παϊηρ᾽ πιοδηϊηρϑ ἔοσ (Ὧ6 βανογαδὶ 
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ἀείαϊ15 οὗ ἴδ εἰτιδῖ, ἴο πιδῶγ οὗ ἴπ6 ρεορία ἴπαῪ οἰἴποῦ γοϊδϊ πο 

50Π16 βῃδάοι οὗ (παῖς οὔ ρίπαὶ πηθδηϊηρ, οὐ δὰ οεδϑθα ἴο ᾶνα 

ΔΩΥ͂ δἷ αἱ! ; 1ιι5ῖ 45 [86 ργδοίϊοα οὗ [υγηΐϊηρ ἴο (ἢ Εδϑί, Π11ςἀ ὉΥ 
{πΠ6 τοῆεοῦνα νὶτἢ ἃ ΟΠ γιςείδη πιδδηΐϊηρ, ἴο [Π6 τγ855 οὗ {π6 υ- 

γα δοῦηρ [αἰ ποδηβ ἡοῖιηρ᾽, Δη ἀπιοηρ᾽ 5Θοπι6 ΟὨγϑιίδη βοοῖς 

45 ταοϊδίπαά, δἱ ἰϑαϑςῖ {111 γαοθηΐ {1π|65, βοπιθίδίηρ οὗ 16 5'ν- 

ηἰδοδηοθ ρίνϑη ἴο 1 ὈΥ ἴπ6 δι -ὙνοΥΘ ὨΡ ἔγοπι νυν] οἢ 1 σργδηρ. ἢ 

Ϊυ5ὲ 85 πιγίῃβ, ποῖ οὗ ΗἩθῦτγεν οτρίη, |κὰ ἴποβα οὗ Ογεδέοι 

δηά {86 ΕἸοοά, 845 ποὺ ραϊηδα συ γΓ ΠΟΥ δπιοηρ {Πα ΗδΌτγαν5, 

σταάυδιν δχοπδηρ δὰ ἐμαῖγ οὐ ρΊ ΠΑ ΠΥ ροϊγίμειϑίῖς ἔογ 84 πιοηο- 

{μοϊϑίῖς βοϊηρ, δπᾶ ἴδυ5 θεσδπια ἃ πὲ νϑῆϊοϊα ἔογ 1π6 ἔγατῃ5 

οὗ τμ6 Ηοῦτεν γοϊϊρίοη ; 8580 τγίΐδϑ δο 85 ἴῆ6 ργεϑθηΐ, οὐ {παῖ 

οὗ [Π6 τε οοὖν (6. 19), οὐ οὗ ἴπ6 ““5οαρε-ροδι᾽ (1μον. 16), 
οΥΓ οὗ [Πα ρυτιβοαίίοη οὗ {6 ἰερεγ (μὲν. 145, ποῖ ἀσγινίηρ' 

{πον οτἱρίη ἔγοσπι {86 δ] τη Ὑδῆνεϊ, ᾿νογα δοοοπχηηοάδίοα 

(ο ἰἴΐϊ δὲ {π6 οοβὲ οὗ βοπια πιοάϊδοδίίοηβ, δηά νυν τ βοηια ἱηοοη- 

ρτυουβ γαϑυ}]ῖ9. ὙΠὸ ἢγϑοῖ δϑϑθηῖδὶ ἴῃ 1Π6 ργαδθηῖ οδϑα νγ)ὲ5 

{πὶ ἴῆο86 ῆο υϑβεά ἴδ οτάδδὶ βῃμοιϊὰ ἔδοϊ δαὶ τἴῃ6 ἀδοϊπίοη 

ννὰ8 Ὑδῆννοἢ᾽ 5 ἀεοϊϑίοη (ορ. 1. 1804. 15. 819), τ1η6 ᾿πἀρπιοηῖ 
ἄμθ ἴο Υδῆννο ἢ! 8 δοῖνιγ. Τῇ ἱηνοϊνααὰ οδίδιπηρ 186 

ἀδοϊδίοη δ Ὑδῆν θ᾽ β (οη6) βδηοίΐιδαγυ, δηᾶ τὶ ἴῃ ἴυγη (Π6 
Ὀπηρίηρ᾽ οὗ δὴ οἤξδγηρ. Αρδίη, ἴῃ6 ρἷαδοα ᾿νῆδεησα ἴμ6 ἀιυκῖ 

(απ ῬτοΌΔΟΪΥ δ'ϑο ννῇσθποσ ἐπα τνναῖθῦ) ννᾶ5 [δίκθη 5. ἃ πιοάϊῆοδ- 

ἰίοη οὗ (6 οτἱρίπδὶ σεαυϊγαπιθηῖβ.Ό ὍΤῃδ ρῥγαβοηΐ αν ΠΊΔΥ 

δαιροάν οἴμοσ πιοάϊβοαίίοης οὗἩ ἴμ6 οὔγρίηδὶ, νοῖ σδῃ πο 

ἰοηρες 6 ἀοίοοϊοά τ σογίδι ΠΥ. 

Ιη 1η19 σοηπηεοίίΐοη 8 βϑυρρεβίίοη πιδάθ ἴο πὶς ὉΥ ἴῃς ἔδν. Ἡ. Χν. 
Ἐοδίηβοη 56 6πὶ|5 νοσίῃνυ οὗ οοπϑιἀδγαίϊίοη. [ἡ 1ΠῸ ογἱρίηδὶ γα δα πιϊηϊσιογοά 
ἴῃ ο45365 οὗ β8υβρίοίοη ἀγουβοαὰ ὃν Ὀγορῃδηου ἴῃς νναῖετ πιᾶὺ πᾶν Ὀδοπ 
οτγεάιϊιοα τυ ροβινα νἱγίας ἴῃ ἢ σ456 οὗ ΠΕ; Ὀεϊηρ᾽ ϑυρροβεά ἴο ἀδβοδπὰ 
ἰηΐο 6 ᾿ψοπὴρ (ΟΡΌ ν.3, δ9 ἴω απ. 2523, 8. γιδ, Ευ. 1}}}, 1 ἸΏΔΥ μανὰ 
Ὀδοθη τοργάεά 45 δῆεοϊίπρ ἴῃς οἴδβργιηρ οὗ ἃ ριι ν ̓ ηἰσγοουγδε, 50 ἰμπδΐ, 
᾿πουρἢ Πα ννοπιδῃ ρτονβ ργοαῖ Ἰ  σὨ1ἃ ((Πς βυνο! προ ὈΔΠγ "), [Πα ὈΙγΙἢ 
ἰ9 ἀϑογίϊνε (εχργεϑϑεὰ Ὀγ {Π6 δυρμεηϑεϊς οὐ πιοα!ῆθα εχργεβϑϑίοῃ ΤῸ 385: Ὁ 
σοίηραγα ὕ5:)Ξξ ἀθογίίοη) ἴῃ 1π6 οἵπεγ οαβα ἴπε ρμοίίοη πᾶν ὅανα Ῥεθη 
γτεραγάςα 85 ἱπποσιοιβ ἴο δα στονίῃ οὗ ἴδε ἔσβίιιβ, νυ πιο ἢ 15 ἀν Ὁγουρπὶ 
ἴο {πε Ὀἱγίῃ. Τα Ἰαιϊίες ροϊπὶ ἢδ5 ἔἤεη Ὀδδη Ομαγδοίογ 51 8Π} πχοάϊβοά : 
πε ἱπποσεηξ ϑνοσηδῃ 18 ργοπκβεα [Πδὶ 5ῆς 5}4]] ςεδεόφμερ ϊν σοηςεῖνα, 85 ἃ 
τονδταὰ αἰγεοιΥ ργδαηϊεα Ὀγ Ὑδηνεῆ (ορ. Οη. 17.5.19. 2.2}, 

 Ὑγίοτς, δ γέριτευος Ομέμγε, δι. 426. 
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Τα ἱπιογργοΐδιίοη οὗ {πὸ βεοϊοη πιυξὶ αἷβο ἰδῖζθ δοοοιηῖΐ οἱ 

σογίδϊῃ ᾿ς γαγΥ οὔ ἰοχίυδὶ ρῃθπηοπιθηβ. Ιῃ {Π6 ργαβϑθηΐ ἴαχξ 

ἴ1ῃ6 ψοπιδη 15 ἔνθα Ὀγουρθῃξς Ὀδίοτα Ὑδῆνεϊς, ἔνῖοα πιδαᾶθ 

ἴο 5'νεαγ (ν.19. 31), δηά {νῖοσε, 1 ποῖ τῃγίοθ, ἴο ἀγίηϊς [Π6 ροξϊίοῃ 

(ν. 3. 20) ὙἘΠδΐὶ (Πϊ5 ἀυρ!!σαἰοη οοοιυγγοά ἰπ (ἢ δοῖυδὶ τγἰτυδΐ 
15. ΠΙΡΉΪΥ ἱπιργοῦαῦϊθ. Τα ἰοχὶ ᾽45 οἰΐδοῦ θη ἱηϊεγροϊαίοά 

δηά οἰμογνίβα πχοά!βεοά, οΥ 1 ταϑίβ οὔ ἃ σοῃιριὶδίίοη ἔγοηλ ἔνο 

Ῥάγδ]16] Ῥὰὲ ἀϊκιϊηοίὶ 26γδέδ. 

ϑίδάς 8150 14γ8 βίγεβϑἝβ οἡ ἰἢς ἰδοῖς οὗ οοπγρίεϊε ΒαγπιοΥ Ὀεϊναεη βϑιυροτο 
ϑοτγίρίίοη δηὰ ϑυδβογριίοη ; οὐ ἴῃς 8δ8ϑϑυπιρίίοη ἰδὲ ἴῃς υἱέας 18 βΌ ΠΥ ἰῃ 
ν. 12. δηά, [ἡ οοηΐγαϑί, οὐ ἰῃ6 Ορϑῆῃδϑβ οὗ ἴδε χαυεοϑδίίοη ἴῃ ν. 6 δηπὰ οὐ βυημάγν 
αἰϊογηαῖῖνα Ἔχργοϑϑίοηθ. Ης δύριε8 ἰμαΐὶ ἴπΠ6 ρῥγεβεηΐ ἴανν Ὧδ9 βργυπρ' 
ἔγοτλ ἃ ᾿ἰϊογαγυ ἐπϑίοω οὗ ἔἴνο ἰαννβ οὗ ογάςδὶ---(α) ἃ ΚἼ31 Ππ) οοπϑί βίην οὗ 
ν.11:1 (ἀχοορὶ γα οἶδυ56), 1δ (ἀχοαρὶ ΚΊΠ ΓΡΠ ΤΠ 33), 1619 (Ἐἀχοορῖ ἰδ 1τϑὶ 
οἶαυβα δ! ΚΠ ΠΡ ΠΟ δηὰ Ὁ ΤΊΚΌΣ ἴῃ 18 δηά πκρ, ΟἿὝΥΙΚΌΣ ἴῃ 39), 9 (Ἔἐχοερί 
ΠΙΚΌΘΣ 3)), Ἐ5 (ἐχοαθρὲ Ὁ ὙἸκΌΠ), 33.. 25 (1.91 ςἶΔ.56), 355. 81; δηά (δ) ἃ ΠΙΣΡΙ͂ ΠΠ2Ὸ 
οοηϑίϑιίηρ οὖν. 39. 18 [γρὰ οἶδιι:86), 335. 16 (πκ 5 κῦ κτῦ), 890. 18 (ἴο ΠΊ5}), 31. 5:0. 35. 371. 
(ἢ 8οπὶα 5:ρ;ϊ ναγίαἰοϑ). ΟῊ. δανα αἰϊεπιρίεα δηοίδος πα γϑὶ8 ἰηίο 
(α) δ ογάθϑ] ; (δ) ἃ βοϊεηχῃ οοηπεπιηδίίοη : ἔογ ἃ Ὀγίεἶ ογιἰοΐβη οὗ {Π15, 8566 
ἘΔ . ς.ν. “Ἰελϊουβνυ," ὃ 5. ΑΗΥ βυςῇ δπδῖγϑίϑ οδπ ἴῃ ἀοίδιϊ ΟὨΪΥ ταδοῦ ἃ 
ΝΟΓΥ τιούεγαῖς ἄστεα οὗ ργοΌΔΌΣ ἐγ. 

11,124. ““ΤΊ6 5υρεγδογίριίοη 15 ἴδ ἔογπιυΐα τνς] ἵποννη 

ἔγοπι 186 Βοοῖς οὗ 1,ον] σα [6..0. 115] ΌῪ πιεδηβ οἵ σνῃίοῃ {6 
οοὐἀϊβοδίίοηβς οὔ οϊάδῦ συπίοπιβ ἀγὸ ἴμογα ᾿ηἰγοαποσά : 1 ̓ ηἀ!οαῖος 

ταὶ ννα ἢᾶνα Ὀοίογα 0.5 πο ἃ βϑοίίοῃη οὗ (6 βαπὶα ομαγδοίογ᾽᾽" 

(ϑίδά6). Εοῦ ν.1}, ορ. ΡΏ1]. ἢ. οἡ ν.ὅ.-- -18, “πῶ ἐξ δὲ δία , 0»: 
ἐλδ ἐνες οὗ λὸρ ἀμιδδαμη, απο σὴ ὅδ ὠμπαοίσοίσα, ἐκοιρὰ δἤς λας ἃ5 

ἃ πιδίϊεγ οὗἉ ἔδοϊ ἐείεα λθγεο (1,εν. 1839}] ΕΝ. 15 ννγοηρ : {πὲ 

5]. οὗ {π6 ἢγϑί νΌ. (πι450.) 5 ἴῃς ἕδοΐϊ, οὗ ἔπε βεοοηά (ἔδπη1.), 
[88 ᾿νοπΊδη.---Α(ὰ] λέγ ὅσ πΟ τοῖζησος σραΐμοξ λ67, δίμοσ δἦξ 

τοας ποὲ αζθη"} νὶΖ. ἴῃ ἰἢ6 δοῖ. Α ψοπιδη οοηνϊοϊοά, ου ἴδ6 
ονιάθησα οὗ ἔνο '᾿ἱΐηθϑβϑθβ δὲ ἰϑδαϑῖ (2589 (Ρ), Ὠ.. 1γθ 1956), οὗ 

δάυϊεγυ ννγὰ5 ραΐ ἰο ἀδδαῖῃ (1μὲν. 2ο9 (Η), 1. 22335-2ὴ. Τῇδ 
ογάθαὶ 15 ἴο 6 τεβογίεα ἴο θη, ἃ5 πῃ οᾶβθβ οὗ δάιυϊίθγυ ἱΐ 
τηυξὲ ἔγεαυθηῖ νυ πᾶνα μαρραπεαά, ἰεραὶ ὑγοοῦ ννᾶβ8 ποῖ ἕογίῃ- 
οοπιηρ. Τῇ Πιυβραπά 15 ποῖ δεῦα γεαυϊγεὰ ἰῇ 8Υ ΨΑΥ ἴο 
Ἰυϑιν μἷ5 ἀουδὲ; ἰηάδεά, ἴδ6 ποχὶ ν. βθεπὶ5 ἴο οοπίεπιρίαΐα 
{πΠ6 ῬΟΒ51Ό1Π1Υ οὗ ἰῃ6 πιεγαεδὲ δηά ηϊοϑῖ Ῥδβεϑΐθϑβ βιιξρίοίοῃ. 
ΤΙ ΜΙϑηπδῇ γααυϊγαά (ἢ6 Πυϑθαηά τος ἴο ργοῦ δ᾽ ἔπ ᾿νοπίδη, 
ἴῃ ἴΠ6 ρύδβθησα οὗ ψιζηεββαβ, ἰο Ποῖα δὴγ διγίμοσ σοπιπιιπὶςα- 

4 
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ἴοὴ ΨΙ Π (δὰ πιδη συδρεοοίεά; δηδ ἤθη οἡἱν ἴῃ οα56 οὗ {πὸ 
ννϊθ᾽ 5 ἀϊβοδεά!δησε οουἱά ἴπ6 Βυπθδηά συδ]εοί ποῖ ἴο {πΠ6 ογιῖ6 81 

(οζαλ ἱ. 1ἴ.)., ῬΏΙΟ 450 βδαγβ (Ὧ6 Πυβραπά πκιδὲ βἴδίε [ΠῈ 

ονίάδηοα ἔού πὶ5 βυβρίοίοηβ.-- -14. πῶ 2λ6 εῤίγίζ ο7 7εαζοτεςν 
οογθ προπ ἀΐρι] 4.6. [8 πιδῃ Ὀεσοπιαβ ᾿δαίουβ οὐ βυβρίοῖοιι : 
ορ. “1π6 ϑρίτξ οὗ νβογεάοι " (Ηο5. 4122. ϑρίτις ἴῃ δυοῆ 

οᾶ565 ἀδηοίθ5 8ὴ υποοηΐγο Δ Ὁ]16 ΟΥ υπδοσοιιπίδοϊα ἱπιρι156.---- 

15, 2116» οὔεγίηρ᾽ γον λεγ] Τῆς Νεγβίοῃβ γῖρμΕἾΥ υπάετγοιοοά {Παΐ 

[π6 οἴετίηρ, δονανεγ ἀσβογιθεά, 15 ἴπ6 πιδπ᾿β; 566 Ρἢ1. ἢ. 

Ηδ Ὀτίηρϑβ 1: 88 οὔθ νῆο τδαυΐϊγαβ ἴΠ6 5βογνῖσθβ οὗ ἴπθ ὑγίδϑῖ, 

ἦ.6. (6 Πεῖρ οὗ ἀοά, ἴῃ τυνβίοῦδ σαϑθ Ὡο οὔθ πιυσὲ ΔρΡΡΘΔΓ 

διιρῖγ, νιῖδουῖ ἃ ρι. Ὑῃουρῇ ἀεβογιθεά δἵ ἰθηρὶῃ {πὸ 
οΟἴεηρ ἰ5 8 πιο βυρϑίαϊαγΥ; (π6 γαΐρον α᾽ δ17γ6 οὗ ἴἰῇ6 ἰᾶνν 

ἰ5. 1π6 ογάφα].---Οπ δορί οΓ᾽ απ ὁῤλαλ) ἃ 11||6 ἀπάδσ 4 1ἰἴγοβ 
οὐ 7 Ρίηϊβ ; 5ε6. ΒΏΒ. κ5.υ. Π3, Ρ. 144Ὁ.----Βαγίεν ν»ιοεα Ἐνετγ- 
θα εἷἶθα Ῥ σϑαυΐϊγεβ δ ἤηβ πιϑδὶ᾽ (γδο) ἴο Ὅς υεὰ ἔογ 

οἤεγίηρϑβ: ορ. ΕΖαίς. 4614,χ Βυῖΐ ἰδ6 τεαυϊγοπχθηΐῖ 15 ΒΟΔΓΟΟΙ͂Υ 

αηοίδηῖ ; ΟαἸάδοῃ δηά ΗἩδηηδῇ οἴδγ ογάϊηδγυ π16α] (ΠΏ), νυ] ἢ 
ἰ5 οἰδασίγ ἀϊξεϊηρυϊϑῃεά ἴῃ τ Καὶ οΣ (43) ἔγοπι πῦρ, 7υἀ. 613, 

15 153. Βαιίαυ πιϑαὶ (Ὁ }}») ννὰβ ἔδγ 1655 νδυδοϊα ἔπδη ““ ἤπα 
πλ6 8] " οὐ ““ψῃεαῖ᾽ (2 Κ. γί, αν. 65), Ῥὰϊ ἴῃ ΘΑΥΎ ἰσγαρὶ τ 
ΙΔΔΥ ᾶνα Ὀδοη {πα βίαρὶε ξαγίπδοθοιιβ ἔοοά, δπὰ ἰπγουρβουῖ 
ἰῖ ἀρρϑᾶγβ ἴο αν Ῥδεη ποίΐ οἠἱυ με ἔοοά οὗὨ οσδί(16 (τ Κὶ. 58 
(4533), Ὀὰϊ αἴ5ο ἴπ6 ογά πᾶν ἰοοά οὗἉ ἴῃε ροογογ οἶδϑβϑϑθβ (Ευ. 217, 
Τυά. γ]δ, 7. 69.138; ορ. 2,8[. 484 ἴ.); ἃ5 δυσῇ ἰξ 15 οηἱυ ργοῦθδθϊε 

ἐμαὶ δ οὔα {{π|6 18 ρίαγθεὰ 4 σοηβϑιἀδγαῦϊας ραγί ἴῃ βδογεά 

οἴεγίηρβ, δηά ννὰβ βρθηογα ν δοσερίθα ΌΥ ἴπ6 ρῥγιθϑῖβ οὗ ἴδε 

βδησίυδγιος ἴου βογνίοθβ ϑυσἢ 85 (116 ργθδθηΐ, ΑΒ δη ἰϑοίαϊεά 

δαγνῖναίὶί, 1 συρβοαυ θη οδ]εὦ ἴογ δχρίδπδίίοη ; ἃ ἴγρίοδὶ 

αἰαπιρί 15 ΕΒ. Οδπι411᾽ 615: “(Α5 Ποῦ δοῖβ μαά Ὀδϑη Ὀαϑίίαὶ, 50 

Ποῖ οἤεγιῃρ σοηβιϑίθα οὗ (6 ἰοοά οὗ Ὀδαβίβ᾽ (ϑοΐαΐ 11. 1); 
ῬΏΙ]Ο 5 15 βί πλϊαγ. ϑυςῇ ἰηϊεγρτγεϊδιοηβ [81] ἴο ἀο 5166 ἀνθη 

ἴο {πὸ ἴανν ἴῃ 115 ργαβϑηΐ ἔογπι, πιῆ 1655 ἴο ἴπΠ6 οτγὶρΊηϑὶ 

ουδίοπι; ἔογ ἴπΠ6 οἤεσγίηρ 15 ἢοΐ ἴΠ6 τνοπηδη᾽5, αἀπαὰ ποῦ δοϊΐοη 

15 51} βυδ]εςοϊς οὗ ἀουδῖ.----. 716 σλαΐί οι πὸ οἵϊ ουον 11] Μεδ]- 
οἴεγίηρβ (ΠΠ)0), ἴογ ψ ΐοἢ 566 ἴμεν. 2, νεζα αἰνἀοδα τηῖο ἵνο 

οἶα5565: (1) ἴδμοβϑ [δὶ τνογα πιϊηρὶθα ἢ ΟἹ]; (2) ἴῇοβε {δαὶ 

ἵναγα ἄγ, [κὰν. γἱθ, Τῃδ οηΐγ οἴμοῦ ἰηβίαποα πιεηϊὶοηδά οἵ 



“« ἄγγ ̓" πι6]-οὔἴεγίηρϑβ 15 [πὸ ροοῦ πιδη᾿β βἰη- οἤεσίηρ' (1[ωδν. 511), 
ὙὨΙοδ, {πὸ τἢ6 ργεβοηΐ οβδυηρ,, μηδὲ αἷσο δα οβεγαά νιϊμπουΐ 

[γδηϊκιησοθηβθ. ΡΒιο, νῆο 885 Ὀδοη τπλυσῇ ἔοϊ]οννεά, ΠΊΔΥ νΟΥΥ 

ἍῈ11 Ὅ6 οογγοοῖ δαζα ἴῃ δχρίδιηιηρ παῖ ἴπΠ6 δῦβεποα οὗ (δε 

Δοσοτῃρδηϊπιθηΐβ ἰ5 ὅπ ἴο [86 δοΐ τπδἰι ἴπ6 οσοδϑίοη τνγᾶ9 ὯΟ 

ὮΔΡΡΌΥ Οη6, Ὀμῖ ομα ἴδδὶ ννὰ5. νΟΥῪ συθνοι5.---Α4 »ιοα..0 76 7 

οὕ »πϑγμογέα]] ΤῈ ἀεδηϊηρ ἴεγπὶ 2] 15 δἰβενῃεγε υϑδεὰ ἴῃ ἃ 
δοοά 56ῆ586 ; ἤξδησα πε ἰπίεγρτγείδίίοη 15 Δὐ ἀ6ά---Ὀγ [Π6 οΥἹρΡΊη 4] 

ΓΙΟΓ οὐ 8ἃ Ρ᾽οββαίογ-- -ὄγζριρεριρ' ἱμῖφωϊν 09 γογμοηρμόγαριοο. 

Ἄν ΒοΩ Υδῆνοθῃ ἰογρεῖβ, ρα] ρῸα5 ὑηρυηιϑῃοά; ἤθη Ηδ 

ΓΕΠΊΘΠΊΡεΓβ, Ηδ νἱϑὶῖβ {π6 βίπησν, τ᾿ Κι. 1718, ΕΖεκ. 21538:. (Χ3.) 2916 
Ηοϑβ. 8:3, εὐ. 4411», 5. 257 1377.---16,. Βεΐονγε γαλτοολ)] {.6. 
Ὀείογο ἴδε ἰἀρδγηδοΐθ, δηΐ, ἰη ραγίϊουϊαγ, Ὀεΐίογα ἴπ6 αἷϊαγσ.0 ἴη 

Ἰαῖογ {1πη65, δοοογαϊηρ ἴο ϑοζαἦ 1. 5, ἴπ6 δοοιιξδά ᾿νε Ὀγουρπϊ 

ἴο ἰπ6 Νίοδηού ογ δαβίεγῃ ραΐδ οὗ [6 τεπηρῖ8.---1. οὲν 
“οα167] ““ΤΊΘ οχργαβϑίοη . . . ἰβ απίαυθ ἰη ἴδ6 ἰδηριιαρε οὗ 

Ἡδφῦτον ταδὶ, ἀπά στιιδί Ὀ6 ἰδΐίζθη δ δὴ ἰϑοϊδαίδα βυγνίνα, οὗ 

4 ΟὈβοϊεῖα Ἔεχργεϑϑίοη. [ἴὐπίαυς που ρῊ ἰἢ6 δχργαββϑίοη ὃθ, ἰἴ 

5 ποῖ ἀπ ἤου ἴο ἀϑϑῖρη 11 115 πηδδηΐϊηρ; ἴπ6 δΔηδὶορΊ ας δἰγεδαν 

Ὀείοτγα ι.ι5 ἰπαϊοαῖα δαὶ να τυδὲ {πίη οὗ νναίοσ ἔγοπι ἃ ὨοΙν 

βργῖηρ" (ΝΝ. ΕΚ. θυ, 4.61. 8.»ι.3 181). ὙὍΠα ᾿ηϊοητίοη οὗ 
Ηῆ 15 ταῖμογ νναῖεγ ἔγουι [86 ἰανοσ (ϑοζίαλ ἰϊ. 2, ὦ, «79 λγέ). 

715, δβονόνογ, ΠΙΡΏΪΥ ργοῦθδῦϊα πὲ ἴῃ6 ρῆγαβθθ ὈΣῚΡ Ὁ Ὁ ἰ5 

ἃ ἰαῖα βυιϑι ταῖς ἰη 3ῃ ἔοσ δὴ οτίρ τ] ὉΠ Ὁ (ορ. (Κ) Ξξ “" τυπηΐησ 
ναῖον, ΠΟ 6 ΠΊΔΥῪ Δ5ϑυ 6 ἰἢ ΔΩΥ ΟΔ56 τνᾶ5 υϑ6α ἰηῃ {πε 

οΥἹρίηδὶ τἰῖα ; τπιηηΐϊηρ ναῖοσ 15 υϑεά ἴῃ (Π6 βοπιαεινῃδί Κιηάγεα 

Γιε5 οὗ 1017, [,ὲν. 145{,.--- 45π σαγέλθηε υδϑε:οἢ αν. 1458 0, 

Ιηΐδοιοα ΌΥ ἴδ6 ο΄ Π655 οὗ ἴῃς ροζίοῃ ἰδ ψνουϊὰ αἴζογ υ56 Ὀ6 

ἀεπιγογεά (μὸν. 651 (18)... σέ... οπ ἐλ 7οον οΥ ἐλ ἐαδεγηαοίο] 
αἶβο ΠΟΙ͂. ἴῃ νἱγίις οὗ [6 ρίδοβ ψἤθησα 1 18 ἴδκεη, δπά οδίου- 
ἰαϊεά, ἰμεγείογα, ἴο ἱπούθαϑα 86 ἱπίθηϑιίυ οὗ (6 ὨοΙ 655 οὗ 

ἴπη6 ἀγαυρῃῖ. ὍΤῃα ἄυδὶ οὗ {ππ6 οτἱρίηδί σἱΐθ ΠΊΑΥ ρεογοΐδησε 

Ὦδνα Ὀδοη ἰδΐκοη ἔγοπι σγανοβ ἴῃ νὶγίυα οὗ ποογοπηδηίο Ὀα]εἴβ ; 

διιοἢ Ὀ6116[5 πιαϑὲ θ6 ἴπ6 τέξζρεαζθ οαι56 οὗ ἴπ 6 ουδίοιη οὗ εδί!ηρ' 

ἀυκίὶ ἔγοηι ἴῃ6 ρσανθ οὗ Μοβμαπιηπιεά 8458 “ἃ οἴτὰ ἴογ ὄνεῦν 

ἀϊ5θδϑα᾽ ([,4η6, 3 72οογη Ἐρυρῥέξατς, ο. χὶ., “" Μίπογνα᾽ δἀϊπίοη, 

Ρ. 235).---18. 4πΩ ἐλὸ 2γίοοέ σλαΐὶ σοί ἐλ6 τοογπαη δοογο Υαλευδλ) 

ἘΚερεετίοη οὗἉ ν.} 60, δηὰ ραγῆδρϑ οτἱρίηδιυ 4 ρἷοβϑ Ὄχρίδιηΐηρ, 
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{πὲ ἐμ οδῆ]εσξ ἴῃ ν. 160 5. 1η6 ψοπιδη δηά ποῖ ἐπ6 -πιθαϊ-οἴεγ- 
ἱησ. {τὲ ννογάβ τγογα ογρίπδὶ ἴῃ πεῖν ργαβεηΐ ροϑιτοη, “αν 

ἢαὶν" ψνουϊὰ Ὀ6 πιογα παίυγαϊ τΏδη ““ ἴΠ6 Παὶζ οὗ ἴπ6 νοπηδη ᾽ἢ 
ἰῃ 1π6 ποχὶ οἷἶδιι56.--- πῶ λκ ὁλαΐέ τριδίπα ἐλδ τοογιαηὶς λαΐ»] 
ἴοτ {π6 ρῇγαβα (Φε 578) ορ. [ναν. τοῦ 14 2110; Νονδοξκ, Ατυλ. 

ἷϊ. 114. Αοοοτάϊηρ ἴο «ϑοζαλ ἱ. 6, δα νοπηδη νν85 αἷϑο οἱοϊῃπῃεά 
ἴῃ δίαοϊς. Ια νουϊά ἀρρϑᾶσγ ἔγτοπιὶ. Ἰοβαρῆιβ (442. χῖν. οὗ) 

{π8ἴ ΔΠΥ Ρεΐβοη δοοιιβεά Ὀδίογο ἰδ6 ϑαηποάγη δρροαγεά ἢ 

ηροιυηα ἢαὶγ δηά ἀγεοϑϑαά ἴῃ Ὀ]δοῖς ; ἔογ ἴπ6 ἰατίογ ροὶπὲ τνα 

ΤᾺΔΥ [ἢ6η σοηρᾶζα Ζοοΐ. 38. [{ Ππ45 Ὀεδη συβίοπιαγΥ ἔτοηι ΡΏΣ]ο 

ἀοινηινατάς ἴο αχρίαϊη ἴἢ6 υπρἱπηάϊηρ οὗ {6 δὶς 85 ροϊηϊ την 

ἴο ἴπ6 ψοπιδηβ βῆδῃιβ, ψὨϊοΐ πιιδῖ Ὀ6 16 πιοδιΐηρ οὗ {6 

[υγίμας δοϊίοη οὗὨ ἴπ6 ργίθδε ἴῃ ἰαγίηρ Ῥαγα ποῦ Ὀοβοηὶ (ϑοξαλ 

ϊ. 5). ΝΥ. ΚΕ. ϑηυ (Κ 61. .56»1.3 181) οἷΐαβ δὴ ἰηδίαποα οὗ 8δη 

Ατδδίδη ννοπιδη βυδ)]εοίεα ἴο 5ῃδπια ἰη οσοηηθδοίΐοη ἢ δη δίῃ 

οὗ ρυγρδίοη (ΑὙΔδ οἱ ᾿Αράημξ, 1. 156. 34).----..716 ὁλαὶ! ῥίαοε. .. 

ἐλο οὔεγίηρ᾽ ἐπι λον λαπας)] ορ. 613, Εχ. 2933, [μὲν. 851::,- γραίονς 
97 δ 26 »η655] {.6. νναῖθτβ Ἠανὶπρ δῃ Ἰη͵υτίοιβ οῇεοϊ, [ετ. 219, 
418; 50 οἰβαγίυ ἴῃ ν.39 5, ΒΥ 1561} Ὁ "Ὁ πιρῃς δὴ ᾿νδῖογ 
τοηάογοα διτίογ ΌΥ ἱηρταάϊδηϊδβ: ορ. δ Ὃ ]6γ. 816 2,χιδ; δηά 
ἔοτ Ὁ -Ξ-. ““δι(εγ ἴο {86 ἰαϑίε," Εχ. 1οϑϑδ, Ῥγ. 277. Τηϊβ πιᾶν 

Ὦανα Ὀδδη ἴπ6 οτρίηδὶ πιεδηΐϊηρ οὗ [6 ρῇγαβα : ἔογ, 845 Τ ΎΪοσ 

Ῥοϊηΐβ οὧέ (5.8. χν!!. 810), Ὀϊ(ἴοΓ ροίοηβ ἃ πο υϑεα ἴῃ 

νδοιι5 ογάθαίϑβ. 

12. 53 σὰ δ ΝἹ] 80 οἱ, [,δν. 155 248; 566, Γυγίμεν, ΟΗ. τοοῦ. ---ΌΡ Ὁ] αἴ50 
19... ΤΥ, 416 η8}; ορ. δὴ Ῥ8. 40" δηὰῇ Ηοβ. ςἢ, 8. τοι ἴΙ͂ῃ Αγδπι. 
1 15 ἐγεαυσδηὶ ; δηὰ ἴῃ ᾧ οἴεξηῃ γοηάεγθ Ηδθῦ. τὸ (6.9. Εχ, 425, Ὠϊ. 115). 
Ττοδίοα Ὁγ Οἱ εβεῦγεοδιὶ (247 "Ρ. ἱ. 196) απιὰ γϑββ8εῖϊ (2)2ὲ Εἰολέξίας ρηΐ, 
ϑένγη:. 70) ἃ8 δη Αγαπιδίβπι ; ἀἰβραϊεα ὃν Ὠγ. (7},}Ά. χὶ. 205). ---ὐνὮ ... πῦϑῈ) 
056 οὗ Ὀοϊῇ νΌ. δπά ποιῇ Τοοηῆησα ἴο ΕΖεῖς. Ῥγ. (1610) Ρ, ΟΒ.-Εσγ.- 
Νοἢ. Τδη. Ἐσοϊαβ. (δι. 4818): ορ. ΟΗ. τ64}.---18, ΠΝ... . 3391] ΜΤ. 
ἴω 1ῃ15 ρῆγαβε πιαῖζεβϑ 2230 ἰδκα 8 αἴγεοῖ δος. Ἡζιὲ; δυῖ ροΐπι Ξδκ : ςρ. 
[μον. 1823, σψεγα ἴ86 ἱπάεξ. οὐ]. ργδοϊυοϑ. πὸ ες (86 5'ρῃ οὗἩ {πα δςς., 
Δηα {Π6 ρᾶγδ]!εὶ ρῆγαβοβ ὉΨ 39, ὕχκ 3ῶὴν; Οεἶρεγ, ζηγεολγίγ, 407 ἴ. - οἴπετ- 
νϑε Κὄπίρ, 111. 220 ἢ.--οῦ! Π2320] [κδν. 1.518 18... οὔν}}} [,εν. (412) ς5.- 4. Τῆς 
Ὁ. ἰ5 πηᾶβϑο. παῦε 89 ἴῃ Οη. 17}}} (ἢς ἔδπι 15 σοπχπιοηογ, Ο.-Κ. 1448. --- 
ΣΠΠΌ)}] 5.0]. πκπ; Ὀυΐ ἴῃ δίδαάς δηὰ (Η. "πο 15 [ῃ6 ρᾶγβ ]εῖ ἴῃ βηοίπογ 
βουγοα ἰο ἴΠ6 ργδοθαϊηρ' ὨΝ})),--τῦθ Ὁ} (Π158 ἀπά {πε ἰπβίδησα ἴῃ ν.}6 ἀγα ἔννο οἱ 
(ἢς εἴενεη ἰηβίδηςθϑ ἱπ ΜΜὨΙοῆ, ἴῃ ἰῃς Ῥεηῖΐ., [18 (απ. ργ. ἰ8 νυγΣἰεπ 21 η6 ἴῃ 

39; 5ε6ὲ ΒΌΒ. 214 ἢ.---ν͵Ζ οπιρ μαι αν ρίαςοοα Ὀείογε ᾿'κ; ΒΏΒ. 4μ4μ« ὁ.-- 
18. Ὃν] Ὅαδν. 1138; ἴῃ ν.5) (επ,.---18. ποῦν ΤΡ ΠΜ] 6 Ἐ οὶ βυβῖχ (3 ἰ5 
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Δι ΌϊΡΊου5).. ΤῊΪ5 15 ποῖ τὶρῃξῖ; υξ ροβ9: Ὁ π|30 (Ὁ. -ΚΚ, οτδὺ) τα 5 
οεἷρβίηδιν ἱπίεπάοά, δπὰ ννα8 ρβ᾽οββεά ΌΥ ποῦν. --- ΡΠ ΠῚ }] Ἐὸγ τῷ Ἔρῃ δῇ 
Ῥ υδ865 ἴΠ ἰςοῃηῖςδὶ ἴογπὶ ΠΟ» 24 ἰἰπι68, {86 ργοβεηΐ δχργοβϑϑίοῃ ΟἿΪυ 4 
ἴϊπ)65 εἰβεννῆεγε, Εχ. 1:65, 1,ον. 51} 615. Νὰ. 285; ἴῃ {πὸ ἴαϑὲ ςδβ8ε ἰΐ ἴ5 
ῬΑΓΔ1161 ἴο ΠῚ» ἴῃ Ἐχ. 29..---ΠΊΡ ΠΠ)] Πᾶν. 23 δπὰ 17, ΕΒ. 24.---17. 159] 
Φπ Ἴνο ὑπκ.--οὐσρ Ὁ] ὨΪ. ἀπά ϑίγ. ξυγίμες ἀγριιθ ἴω ἔανουγ οὗ (κα (56ς 
Δ Όονο) οὐ ἴδε στουηά οὗ (δε υηϊαυδῆ655 ΟΥ̓ [158 Δα]εοῖϊϊναῖ υ86 οὗ ΨΥ : 
ςΡ. Βδυαιϑϑίη, δέωαίοη, ἰϊ. 120 ἢὩ., δῃά Β.Β. ς-.υ.; Ο.-Κ, 1282. --- 18. 
ὈΠΟῚ Ὅ] νναῖϑγβ γϑϑυ πη ἰη, Ἰεδάϊηρ ἰο, διςαγη 6585 ἐ ορ. ν. 35 11, 4150 Ὠδν. 

228, 166. 

190-92. ΤΠ οδίβ. οὗ ρυζραίΐοῃ 18 δάἀπιὶηἰξίογοά ἴο ἐπε 
νοπηδη, ΠΟ δοσαδρίβ 1 ΌΥ τερ᾽ γηρ, Απιθη, δπΊθη.--- ΕΟΥ (6 

οοηηρδοίίοῃ Ὀεΐνδαη οδίῃ δηὰ ογάδαδὶ, 566 ᾶῦονβ, 5. 45. Δί 

ῬὈταβοηΐ {π6 ἴδγπιβ οὗ {π6 οδίϊ, ν. θ᾽ 535. ἀγα ἱηξεγγυρίοα ὃὉγ ἃ 

ἔγεβἢ ἰηϊγοάυοίίζοη (ν.5} τῷ ν.199) δηάδ ἃ ραγδὶ]εἱ ἴο ἴπ6 Ἴσοη- 
ουάίϊηρ ραγὶ οὗ ἴπ6 οδίῃῃ (ν.3}Ὁ - ν.332),͵ ὙΤΠΐβ οδηποί ὃ6 τῖρῆϊ. 
Βυῖ 1 νὰ δϑϑυπιο, ἢ ϑίδάεα δηά ΓΗ., παι ᾿ς ἢδ5 ταϑυ θά 

ἔγοπι τῆ ἀε!:ογαῖα ἔμπδίοη οὗ ἔνο ἰατνα ΟΥ̓ ἴπ6 σοπηρίΐοσ, τνα 

ταῦ ογοάϊτ ἢἰπὶ ]Π αἰπιοσὲ ἱπογοαάϊ]6 δίυρί ΠΥ ἴοσ ἠοΐ 

μανίηρ ρἱδοεά ν.2) δία ν. 3, σἤεγα 1 νου αν ὈδδΩ ὨΊΘΓαῖν 
ΒυΡοΓυου5. [τ 566πῚ5 Ὀγαίεγαἷα ἴο βδυρροβε ἰδαΐ ν.3 οοη- 

οἰφίβ οὗ ρίοβϑθβ ἴμαὶ ψνογκοά {ποὶγ Ψὰὺ ἱπίο πὰ ταχί, ν. Σιν 
Ὀεΐηρ' δη Ἔχρίδηδίίοῃ οὗ ν. 33, ̓ ἰῃϑιβίηρ πὶ Ὑδῆνθῃ, ποῖ {πε 
νναΐογ, 15 {πΠ6 σαυ86 οὗ ἰπῆυγν ἴο ἴῆ6 ψνοπηδη (αῦονα, Ὁ. 48). 

᾿ Οπμτηρ ν.31 [ῃη6 οαἴῇ στὰιπ5 πδίουγα ν :--ἰ Γ γοὺ ἤανα ποῖ σοη]- 

τηϊιτοὦ δάυϊζεγυ, εξ ἰπῆῸ ψναῖογ Ὀ6 ὨαγπΊῖθσς; ἱξ γοὺ ἢᾶνα, 

δαγηιξα!.---19. 86 λοι ες γοηι ἐλὴς πυαΐ67] Ὀ6 ἀπρυπὶβμαα 
ΌΥ ἴξ: ορ. ΠΡῈ ἰῃ Εχ. 219, 1 5. 269, Ργ, 639,.- 21, γαλισολ 
»πΩῖο λέ ἃ σ:756] τααῖςε (ῃγ ἕδίθ 50 εν], [ἥδε ρεορὶβ ννβιϊην 

ἴο Οὐγβθα ΔΩΥ οὔα Ψ|} δύ, Ὑδῃνεϊ παῖζε 50 - δηά - 890 {κε 

τῃ15 ᾿νοπηδη : ορ. 6τ. 2052, αἷσο αη. 4859, Ζεοῖ. 8:8, 15. 6ς138. 

-- λοη γαλευοῖ »πακοίὰ ἐὰν ἐλίρὰ ,αἰῤ ἀτυαν μπᾶ ἐὰν δοὶὲν 

τιυοΠ τη6 ρῆγαβεβ ἀγα ἰῇ [Π6 γενεῦβα ογάδγ ἴῃ ν. δ), 1 ἰ5 
ἀουδεξι! νι ῃεῖμογ δηγ, δηά, 1 5ο, ννβδῖ ραγίϊουϊανγ ἀἰβθαϑθα 15 

τῃουρμι οὗ; τῆδῦγ, ἔγοπι ᾿οσερῆιυβ ἀοτνητνναγάβ, Ὦανα Τπουρῆϊ 

οὗ ἀγορϑῦ. Εοῦ δηοΐπεογ βυρρεβίίοη, 566 ἄρονθ, Ὁ. 48. ΤῇςἊς 

ὈΓδοῖβα πηθδηΐηρ, Θσσρθοία Πν οὗ {Π6 Εγϑί ἴδγηι, 1ῖ5 ποῖ σοτγίαδϊηῃ ; 

“ΠΡ ᾽ 5. ῬΥΟΌΔΌΪΥ ΘΌΡΠΟΠ 5110 : 566 Ρἢ]]. ἢ. ὙΠα 76 5 ἢ 

ἱηϊαγργοίδιίοη ἰ5 Ὀαϑθά οὐ ἴπε ρϑησγαὶ ρυΠΟΙρΙ6, “ἢ τυνμδῖ 

ΤΠΘΑΘΌΓΘ 8 ΠΊΔΩ τηεΐεβ, ἰΐ 15 πιδαβσυγεά ἴο πῖπι᾽" (Ὁ ΠῚ 2 
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δ ὩΣΤῚΘ ΠᾺ ΤΠ), ἀπά 50 ἴε Μίββηπδῃ βαγβ, “ΜΙΝ τῆ6 (πὲ ἢ 
506 οοπιηπιδηοδα δοῦ ἰγδηδργαβϑίοη, δηά δἴοἽογναγάβ τῇ τῃ6 

Ὀ6ΙΥ : {πεγοῖοσα {π6 {ΠΡ 51.411] 6 ἢτγϑί βυλτθη δηά τθη τπ6 

Ὁ6]γ" (ϑοίαλ 1. 7 81.) ; ἰοτ ἃ ἰδ πρίῃν ΠΠ]υϑιγαίίοη οὗἁὨ [Π6 ῥὈσγιηοῖ!ρίαο, 

566 ἴπε δεείζξέία οὗ ΒδΌ Καῆδηδ (ε. Βιυδοτ), 1 2ϑ8ὅ, 1206.---2 2. 
Τα οτἱρίηδὶ οοπιϊηυδίίοη οὗ ν.39 (Ξ6 6 ἀρονα) : γοηάδγ ))[ὁ} 52} ὅλη 
σλαὶ ἐλὲς τοαίϑν. .. θη67, εἴο.---- Τὴν δοιτοοϊ5] Π εΌτενν ρῃγϑβι οἱ ΟΡῪ 
νν85 ΝΘΓῪ Ὀυπιῖινα: ἴπ6 ἰθγπ) ὈΝΡῸ οονοῖβ “16 τνοσπὴῦ ᾿ (6η. 

2533) ἃ5 νν6 11 δ5 οἵπογ ἰηΐεγηδὶ οὔρδῃβ; 5βεα ΒΏΒ. »σ.υ.--- Αἰ» εΉ, 
Α»ιθ}} ἃ βπρίβ “"Απιθη᾽" 5 [86 τϑβροηβα ἴο ἃ ουγβα ἴῃ ὉὈϊ. 
27168.. ορ. Νεῆ. ς18,. ΤΒδ ἀουδίθ, ἀποορυϊαϊοα ἀπιθ Οσσιιγβ 

οἰβθινῇαγα οἠΐν ἴῃ Νεῆ. 8δ; οορυϊαϊεά ἴῃ ῥ5. 4114 γ219, 8055 (38, 
ηοί (ἃ). 566, ξυγίπεγ, Η. ΝΥ. Ηορ ἰῃ 701. ἰχ. 1--24. 

19. Ἴσ'κ πη] ΞΞ ““ θείη υπάοτ (πε δυϊμοῦῖν οὔ ἔμ γ Ὠυϑθαηά "᾿ : ορ. ΕζΖοκ. 
245, Τῇ ἤΠΠεν ρῆγαβα 19 Ἵ" ππη (ἐν. 1]υὰ, 4,59). --- 24. 15}} ποῖ, 1 γα], 
Πρ"; [Π6 5688 οδῇ ὃ ρνδαίπογεά ἔγοῃ ἴδε ρδγδὶ]οῖ (102) ἀπά ἴῃ υϑς 
οὗ ΤῊὸὁ ἰη {π6 ρῆγαϑε (οὔ ἔπε πι816) ΤῊ 'Ἀχ". --- ῦ}}] ἀρραγεηεῖν Ξε “’ ψαϑία αὐνᾶν ἡ; 

Ῥυϊ ἰῃς 5εῆϑς ͵8 ποῖ ἰουηά εἴβεννδετγο.---π.] ΤῊς γοοΐβ πῶχΞ ἊΡ Ξτῷὸ κῷχ δηά 

ΠΣ τῷ μι ΞΞ Κ3Ὸ δ΄α κηόννῃ ἰῃ Ηδῦ., Ὀυὲ κῖνα 20 βυϊΐαῦ]ς πηεαπίηρ ; ΠΟΥ 

ἄο {πες υϑαρ65 οὗ ιω, νἰοὮ 4150 οογγεβροηβ. ΤΏ βδεῆβϑα ““ἴο βϑινεὶϊ," 

ιϑεά ἴῃ (ἢ15 βαοίΐοῃ οἱ ἴῃ ΟἿ᾽., (ἢ τεβίβ οὐ {Π6 υϑὲ ἰῃ Νενν σδτειν (566 

[μον Υ}) ἀπά οὐ (πε Νν.---22. ὅ8}} . .. πιωχῦ] ΗἸΡΗ:15 τυϊτ σγῆοορε οὗ Π; Ὀυϊ 
Ροΐπὶ γαίμεν ὅ8)}}. .. πί;χῦ : ορ. ν.Ὦ, δῃά δες Κδηϊΐρ, ἰϊ. 278 ἢ᾿ ; 

20. ΤΠ νογάβξ οὗ ἴῃ6 ουὐγβα δῖα πον γε ἀοννῃ δηά 

ἴθ νναϑῃεά οὔ ἰηΐο ἴπ6 νδαῖεσ. Ἐν ἀδπὶγ (86 οτίρίηδὶ 

ΡῬυγροθα νὰ ἴο ἱπιραγξέ δὴ δοίιιαί εἴοδου ἴο ἴπθῸ ροίϊοη. 

Ῥοϊίοης ἰηΐο ψ Ὠοἢ ττιτίθη ψνογάβ ἤᾶνα Ὀδοη νναϑῃδά οἱ δῖα 

ἹΟΙγ οταάϊεὦ τὰ ραγίοιϊατ νἱγίθθ5. [πα Τιροῖ ““{π6 

οδίϊηρ᾽ οὗ 8ἃ ραρεῦ οὐ ΜΏΪΟὮ 84 ομδαγπὶ δ85 Ὀδδη γι ςδη 15 8η 

ΟΥΔΙΠΔΙΥ ΨΦΑΥ οὗ ουτγίηρ αἰδοαθο"; ἰῃ Ἐργρὶ “186 πιοβῖ 

ἀρριονβά πιοάβ οὗὨ οπαγπηηρ ΑΥΝΑΥ 5ἰοΐίζηθθς οὐ ἀἴβεαϑα ἰ5 ἴο 

να οογίδϊη ρδϑϑαρὸβ οὗ ἴῃ Κογδῃ οὐ (δε ἱπποῦ βδυτγίδοα 

οὗ δὴ δαγίποηνναῖα οὐρ οὔ Ὀον]; ἴδθη ἴο ροὺυγ ἴῃ 580πΠὶ8 

τνναῖοσ, δηά εἰς ἴ ὑηὰ} ([Π6 τγιτηρ ἰδ αὐ νναϑῃθά οὔ: 

νοη (μ6 τνιαῖοσ, στῇ τἴἢ6 ϑβδογεά τνογάς ἰἢ5 ἱηξιδοαὰ ἴῃ 1ἴ, 

ἷἰα ἴο Ὀ6 ἅτιηῖς ΌὉΥ πα ραίϊοηι." "'΄ Τῆς ροίϊΐζοη ἔπ δᾶς 

ΤΙ. Α. δῬιναάάεῖ, Ζ.6 Βιααάλίςηε ο77, ΤΙίδοέ (Ἰ,οη. 1806), 401; ἴ,4πὸ, 
οῤ. εἷΐ. 2411 ορ. ζὄδοτϊο, λαμ με. Οείςέ, τὸς ἢ 



Ν. 22-.9 δ 

ἔνο αϊπίίποξς ἱηρταοάϊεπις---ἰῃ6 ἀσπῖ, ν.1, δηά (ἢθ νογάς οἵ 
{πΠ6 ουγδα, νυν 1]]6 (Π6 τογπὶ ὁ“ τναΐαγ οὗ Ὀι(ΓΘΓΠ655 ᾿ἢ ΠΊΔΥ ρταβογνα 

ἃ ταπιϊηΐσοθηοα οὗ ἃ {πγά, [1 15 ποῖ ἱπιργοθδῦϊα ἐμαΐῖ να ἢανα 

δῖα ἃ ἔυκίοη οὗὁὨ οὐὔἱρίηδ! Ἵν αἰδοῖ πιοάς5 οὗ ργεραγίηρ βιοῆ 

Ροίίοῃϑβ : ορ. Ῥεΐονν, Ρρ. 6ο, 62 ἢ. ---- «Α δοοῖἾ] ΒΌ 5: ΠΡ πιθδῃβ 

ΔηγτΠῖηρ᾽ Νὲ ἴο γοοεῖνα τυγιτηρ ; ΟΡ. ΒΏΒ. 5.0.3. ΤΠ ΜΙβπηδῃ 

(ϑοΐαλ 11. 4) Βρθοιῆεβ ἔπ ομδδοίογ οὗ ἔπε πιδίογίαὶ οὐ ὙΠ οἢ 

δηὰ ἢ νΒϊ ἢ {[π6 ψοτάβ ἀγα τι τ6η.---͵ΘΓ4, ΤῊΣ νοπιδη ἀγίηξκκϑ 
[Π6 ροζϊΐοῃ. ϑίηοα {ἢ6 ἰδη565 ἀγα οοηβδθουζινα, ἴἢ6 ργεβεηῖ ἰοχί 

σδῃ ΟΥὨΪΥ πιοδη ἴπαΐῖ, α77167 5δὴ6 π85 ἀγυηῖς, {πΠ6 ὑτίθεϑδὶ ρεγέογηιβ 

186 τίτυδὶ] οὗὨ [86 πιθα]-οὔἴὔογίηρ, ν.35. 366. δηά δέϊογ πδὲ ρίνϑϑ ἴῃ6 

ννοπΊδη ἃ βεοοηᾶ ἀγδυρδῃί, ν. 50, Ὑνο ἀγδιρῆ5 ἀγα ἀρ] Ποῖ ; 

δηΐά, [ἢ Ἰηϊοηἀεά, νου ὈτΟΌΔΟΌΪΥ ἢανα Ὀδοη πιοῦα οἰθαΥΥ 6Χ- 

Ὀτοσβεά ΌΥ ἴδε δάαϊτίοη οὗἨ “" δραΐϊῃ" οὔ “ἃ βεοοπά {1π|6᾽ ἴῃ 

ν. Ὁ, Ἄδα αἱτογηδίίνος ἔογ πηθοϊϊηρ ἴΠ6 αἰ ΒΟΥ ἀγα πιυσῃ ἢ 

8.5 ἴῃ ν.19.55  ΟΩὨΪΥ ἴδοτα 15 1655 ἴο Ὧδε 5αἰὰ δραϊηδί ἴη6 ποθοῦν 
οὗ ἱηϊεπίοηδὶ ξυβίοη οὗ βδουγοαβ πόα; 1 ἃ σοπηιριὶοῦ οουϊά [1}]} 

ΚΚογδῇ δηά ἢ18 σοπΊρδηΥ ἔννίοα ονοὸγ (163:-8), Π6 ψνουά ποῖ 

αν μιεοϑιίδίδα ἴο ρῖναε {π6 τυοσῆδη ἔἴνο ἀγδιρῆῖβ ἰηβδίθδά οὗ 

οὔθ. 517] υπιητοητοηδὶ αἰϑαγγαηροπιθηῖ δηὰ ρ᾽οϑϑίηρ ΠΊΔΥ 

βαβῆος ἴο δοοοιιηΐ ον πε ἰαχί. οβϑβίδίυ ν. 3 βἰοοά ογρίπδν 

αἴϊεν ν.2068. θυ, Ἔχοερῖὶ ἔογ 8 ἔγαρπιεηΐ (1 οτἱρίηδὶ) δὲ {π6 Ὀ6- 

ΡΒἰπηϊηρ οὗ ν., Ὀασαπὶα δοοϊἀθηῖδ! αἰδαγγαηρθά, δηά ννὰς 

{Πδη οοπιρ᾽εἰεα ΌΥ ἴδε δάἀάϊτίοη οὗἩ ν.23Ὁ ἔγοπι ν. 7; ν. 3860 ων 
(α5 ϑίαάβ αἷϑο βυρρεβϑίβ) οὐ ρΊΠΑΙΥ ἤᾶνα Ὀδθη δηὴ δχρ !οδίϊνο 

ΡἾο55; 1ῃδῖ βδιιοσῦ νᾶ ὩδοθϑϑαγΥ 15 βθθη ἔγοηι ἴῃ 6 ἀϊβραΐα ἴῃ 

͵δοζαΐ 111. 2 ἃ5 ἴο (Π6 οτάδγ οὗ ἀγίπκίηρ δπά οἤαγίηρ. --- ευο 
.... δοίογε γαλευολ) ἴμ6 τί οὗἩ τνανίηρ' (6520 810 ῃ,} ἰς, 'η {π8 
οᾶ56 οὗ {δ πι64]-οἤεγιηρ, Ἔχοαρίοηδὶ (1811 η.]. --- 266. 566 

[,μν. 25.---27. Απᾶ δὲ τλαΐέ τπαζο λον ἀγρία ἐλ τοαΐθ}] 5 τις 
ἃ τπ|τά ἀγαυρῃι; (ἃ 95. οπὴῖς (π6 ννογάβ.Ό. Οἰδογνῖβα, 566 οἡ 
ν.᾿!,-- 28. 4{ΠπΩ ς16 «λα σογισσίυσ 5οοΩἢ [6 ρῇγαβα 5) ΠΡ) 15 
[6 ρῥγϑοῖβα ἰαραὶ δαυϊναίϊεηξς οὗ ἰῆθ ρορυΐα ψνογά ΠΠ υϑδοά 

ἴῃ 1112, Δηα 28 {1π|6ὲ5 Ὀ65᾽465 ἴῃ 1ΕἙ, Ὀὰϊ πανοῦ γΥ Ρ. ΤΠουρἢ 

γτοπάογοα ὃΥ ΕΝ. ἴῃ τς βαπια ᾶὺ, ἴῃ ργαβθηΐ ρῆγαβα ἰ9 

ποῖ αὐἱΐ [Π6 54πΠ1|6 85 ἰ5 υδεά ἰπ ἴ,εν. 122, ψὩϊοῦ τδίθογ 

τλεδῃ5 ““ἴο Ὅὲ ἀεϊνετγεά, Ὀτγίηρ ἔοσιἢῃ βεεά " (ορ. ὅτ. 111..---- 
239-81. Α ϑυδδογίριοη ϑυπιπιαγϑίηρ (6 οσοεϑίοη οὗ ἴδα αν 



5ό ΝΌΜΒΕΚΒ 

Δηά {πὸ πιβηηογ οὗ ρυξηρ [ἰ Ἰηἴο ἔοτγος.--- 72: ἐς ἐλ Ἰστο οὗ... .ἢ 
ΟΡ. ἴμεν. 1583. χ270 ῬοΓἢ δ δα οσοποϊιιβίοη οὗὨ ἰἴανν θερὶπηΐϊηρ 

ἴῃ ἃ ΠΙΆΠΏΘΓ ΟἸΟΘΘΟΙΥ Γοϑο  Ὁ]Πηρ ἴΠ6 ργοβδθηΐ αν; ὙΠ ν.}} 

ΠΡ. [μεν. 151 121», ὍὙῆδ ρῆγαβα (ΠἼΠ ΠΝ) ἰ5 υϑεα ἴῃ 411 Οοὔσα 
ἰη ΕΖεῖϊς. (4312) δηά 8 {{π|6ὲ5 ἰῃ Ρ (ἴεν. 1166 12] χ469 χΧ. 35 δ 1 - 83) 
δἵ {πΠ6 6δηά, δηά 6 {ἰπη65 (651, 1,δν. Οὗ Τ' 18.,.,1. 11. ΟΝ. 618) δὲ ἐπα 

 ΒαρΊπηΐϊηρ οὗ ἃ ἶανν; ἰῃ ἴῃ6 ἔογηι ΠΣ ΠῚ ΠΝῚ 1 Οσουτα δὲ 

[6 Ὀερίπηΐηρ᾽ ἴῃ [μον. 1452, δῃά ἴῃ π6 ἴογπι Ὁ ΠΠΠ ΤΙΝῚ δὲ ἴῃε 

δηά ἰῃ [μον. γ"ἵ τη, ὕδαρε, τποτγοίογε, ἄοοβ ποῖ οδὶ] ἔογ ἐπε 

Ὠγροίδεβῖβ (ϑίδάθ, ΟἩ.) πδὲ ἰξ 15. παγε ἴδε ἰηϊγοάδυοίίοη ἴο ἃ 
τ βροθα βυρογδογρίοη.---80, Ζάθη σλαΐί ἀδ δοΐ ἐδλ:6 τοογμη) 
βιυδ)εοῖ “1ῆ6 πιδη᾽; ἰπ ν.16 1Π6 ρῥτγὶθϑί.-- -91. ΤὴΘ πιδη 15, ἰπ 
ΔΏΥ δνθϑηΐ, Ἔνθ ἱξ {6 ογάδαδὶΐ ρσγονα ἢἰ5 βυβρίοίοη υπέοπηάοά, 

ἔγβα οὗ ριῦ; [π6 τνοπίδη δἷοπα οδϑῃ δ ριονβᾶ ριγ. ΤΗΣ 

ἷανν ἀοα5 ποίΐ ἀϊγεοῖν βίδίε {πς εἶπα πίη νοἢ τπ6 ροίζίοη 

ταδὶ νοῦ ἴο οοηνϊοῖ; Ὀυΐϊ ἕγτοηι [6 πδίιγα οὗ [6 οδϑα ἃ 

σοπηραγαϊνεϊ Υ βρεθάυν σαβϑυϊὲ πτυβὶ πᾶν Ὀδοη οδχροοῖθά: ἴἔ 
ἴπη6 δοουβοᾶ 5 ἴο 6 γεραγάβα 85 ριδερηδηΐ, {πῸ ἰδγηὶ οἵ 

ῬΓΘΡΏΔΏΟΥ ψουϊά Ὀ6 δὴ οιυϊΞδίάς [ἰπ||ῖ. [Ιῃ ΔΩΥ οδ56, τῆ6 

ΠΘΟΥΎ οὗὨ «ϑοζαλ 11. 4 (ορ. 5), παῖ πιογιὲ πιρς ἀείογ {πὰ 
οἴδοῖ δ5 ἰοὴρ 88 ἰζγθα γϑδΐβ, 156. ΟὈν  ουσῖΥ ποῖ ογίρίηδὶ. 

]οβερῆιβ, δῇ δαυΐογ τυϊϊπηε55, πιδῖζοβ 1 ἴδῃ πιοητἢϑ δὲ Ἰοηροϑῖ; 

ἴοτ, 1ξ ἱπηοσθηΐ, δῇς Ὀδδιβ ἃ ῬουΥ υἱτπίη (πδὶ ρετὶοά---α νίοιν 

(παῖ ΡγοῦΔΌΪΥ δηουρἢ αἰγοδάν υπάοταϑ ν.33, 

23. Ὁ“ Ὁ] 6 Ἐ’ Ὁ ΟΥΥΙΚΌΣ (ορ. 2 ἰα ν. ᾽δ.. 5), ΚΑ. ὈΥΥΙΚΌΣ Ὁ (ορ. 38 ἰῃ ν. 9. 
-26. γΌΡ)] 5 δυνπι(υἱε8 Οὐ ἔοσ {πε γασγὰ νεγὺ γῸ}Ὁ (μεν. 23 ςἰ3 Ὁ). --- πη 21Ὰ] 
μεν. 23.---27. ΠΛΤΩ . .. πρ’] ποῖ ἴο Ὀς Ἔἐχρ  αἰηεὰ τυ Θιγ. 65 ἃ γροίδεῖοδὶ, 
8 ἃ δίδηος αἱ Ὠγ. 7δ7γιϑος, 147 ἴ., ΜΝ}} ϑῆονν, Τς ἰοχὶ ἱπεγείογε ἱπιρῖϊο 9 δ 
τηἰγὰ ἀγαυρῃί; Ὀαϊ 8εὲεὲ αῦονε. Εογ πη" ΠῚ γεδαά δὶ ὙΠ 5.; 3) 15 υηΐαυς ; 
Ὠτ. 7δἤγδος, 121, ΟΌ5. 2.---28. Ρ»}] δος. ; θδν. 80ο.---30. σ'κ ἰ5. (ἢς νἱγίυδὶ 
βυδ]εοῖ οὗἁὨ [δς ἐο] οί, βεηίεηςε ; δηά ἰ8 ρἰδοςά ὈῬείογα ἔα γερεδίϑά Ἵοοη- 
)υποϊίοη (ἼΜ) 88 8 πενν βυῦ]εςξ, τερ δοίηρ πῶκ οὗ ν. 3, Ἐχϑοῖ Ῥδγβ!εἷς 
Παγαϊγ οοουγ; Ὁὃυΐ ἔον ἴῇ6 ρεηεγαὶ ρῥγίῃοὶρ᾽ 68 ἱηνοίνεά, 58ε6 Ὦγ. Ζέρϑες, 
ιόο Οὔ., ᾿τοδζ,, δηὰ Πᾶν. 146. 

ΥΙ. 1.21. Τὴ. ΝαΖὶσΙθ. 

ΠΙΤΕΒΑΤΟΞΕ.--- σχδοίαία λισσὲζ ἴῃ ΜιΙΒΏΠΔΉ δηά Ταϊπιυά : ῬΉΠο, 226 
Μέοέἠνεςς, ος. χὶὶ. (Μδῆρον, 249 .}; }. ϑρεηςοσγ, 2 ζΖερ. "7εδ»., 11Ό. 1ἰϊ. ἀ155..1, 
οαρΡ.6; Βξῆῃγ, δγηιδοἱέξ, τῖι. Ρρ. 420-440; Νηπατγ 'η 7.54΄. 1864, ΡΡ᾽. 425-484: 
ΟΩ τ ΡΖ. τ88ο, ΡΡ. 645-68ο ; ἸΝγβίες ἴῃ 2.4.7 ἢ). 1884, ΡΡ. 129-122: 
νεῖ! μαύυβεη, ΖῬεςίθ ες Ανγαό. Ηεία. 1 ΡΌ. τιγ-τῖο; Ὗ). ἘἙ. ϑδηνῖῃ, δερεέζες. 3 



ν΄. 39-ὉΊ. 27 

γΡ. 323-323 (ἐϑρεςΐδ!ν 422: ορ. δαάαϊί, ποίς 10); ϑηπιεηά, 47 Κεϊἐρίον- 
φεϑελίοδέφ,Ἰ ῬΡ. 152-154; Βυαάς, “7 υᾶρ6 5" (ἴπ Αἴγεον ἥακά- ονεσηζατὴ, 
ΡΟ. οᾳαἷι; Ετγαζεσγ, Οοϊάξη Βδοιμρ, 1. 362-280 (οη ργιπιίνε βϑαποῖ ἐν οὗ μεδὰ 
δηά δαῖτ); Ο. Β. ὔγγ, “Τιιε Ναζίγι δ" 1 7οωγηαὶ οὐ 7Τλεοὶ. δέμαέφς, 1. 
201-21}- 

Ηδσα δίοπα ἴῃ ἴῃ6 Ῥϑηίδιίευος 5 ΔΠΥ τείεγεποα πιδάς ἴο [Π6 
Ναζίγιῖθ Τἢ6 ἰανν ἀϊνί 65 παϊυγα!ν τηἴο ἴῆγαα βϑοϊίοηβ, ὅθ] ηρ᾽ 

ἢ (1) ([ἢ6 ραπογαὶ οοπάϊτίοηθ ἴο Ὀ6 οὐδογνοά ὃΥ ἃ Ναζιγίίε 
ἀυγίηρ ἴπ6 ρεγοά οὗ δὶ5 νοιν---6 185 ἴο δρϑίδιῃ ἔγοπι 411 ἰη- 

ἰοχίοδίϊηρ ᾿χυοῦβ ἀπά 41] ργοάιςϊς οὗ ἴπΠ6 νίηδ, ἔγοπι ουπρ’ 

1.15 Βαῖγ, δηά ἔγοπι ἀθβ]ηρ' ΠἰπΊβ ῖῦ ἢ {Π6 ἀοδά, ν.5.8; (2) 
τῆς ο456 οὗ δοοίἀδηΐαὶ ἀςεῆ᾽οπιεηΐ ΌΥ (ῃ6 ἀεδά, ν.5.13; (4) τῆς 

οδειΐζηρϑβ γτεαυγοα δηὰ {1 τἰϊααὶ ἴο Ὀ6 ἕο! ]οννεα αἵ {π6 οἷοβα οἵ 

6 ροτιοά οὗ [6 νον;, ν.15:5:, 

ΤὮο [Ἂν 865 δδοη γείεγγο δῦονε (ρ. 49) ἰο ΓΞ. ΚΗ, οοπϑοίάες ἷξ ἰο 
Ὅα ἰπ δυδοίδηςσε δδεος (ἤδη ῬΚ, ἰἢς πγϑί βϑοϊΐοῃ ρογῆδαρϑ δατὶίοσ 5.}}}. [1η- 
αἰοείίου5 οὔ Ρέ, βυςἢ 8.8 “ ἀοοῦ οὔ (ες ἱεηΐ οὗ πχοειίη," ν.}0. 15. 18. αῃά “186 
δαϑϊκεῖ οὗ υηϊοανεποαά Ὀτγεδά,᾽" οἷο. ν. δ (ον ἰῃ Εχ. 29, [,ον. 8), πιυϑὲ ἰοη 
Ὅς ““ ποῖ οτἱρίηδ)." ΤὍῃ6 ῬΒΓΑΘΟΟΪΟΡΎ (ΠΕΥ σοηδίαον οἰοβεῖν δρργοχὶπιδίεβ 
ἴο ΗἩ. [Ιποϊάεηίϊαὶ ἱπαϊςδιίίοηβ, ἱἰπ (ἢ 6 ργεβϑοηΐ ἔογηι οὗ πὸ ἴανν, οὗ ἃ σοη,- 
Ραγαίνεϊυ ἰδίε ἀδίθ τδ  Ὀ6 ἔουπά ἴῃ τἴῃ6 ἀεπιδηά ἴογ 8 "' με-ἰδπιδ " ἴῃ ν. 14 
(366 1.}, ἰη τἰῃς 5ἰη-οἴεγίηρνϑ, δῃὰ β' ΠΟ ΓΑΙ ἰῃ (μα ὑγϑοῖβα σγορυϊδίίοηβ οὗ 
αυδηςῖς5 (5ες Ὁ. 170 ξ). 

Ναζι τας ἄρτια ἰῇ βοπια οὗ (ἢς δατὶεδὶ Ἡδῦτγεν δἰογθβ, {16 

βίογιεαβ. δρουΐ ϑαπίβοη (10. 13-6)ὲ. ἴω ἴπ6 88: οδηΐ. Β.6. 

Ναζιγταϑ τναγα υσηθγουβ (Απι. 211). Ιη Π6 2ηά οεηΐ. Β.0. 
ΠΟΥ ᾿νογα δἷϑσο ἠππιούοιβ (1 Μδο. 4996), δηά οοηἰϊηπδά 50 ἄοννη 

ἴο ἴπ6 ἤηα! ἀδσδίγυοίίοη οὗἉὨ {π6 ἰεπιρίε (705. “4:2. χῖχ. δ᾽; δι δῖγ, 

2αεεὐπ). Βαῖ 1 ψουά δα υηδαΐβ, δηά 85 ἃ παίϊογ οὗ ἔδοϊ 
ψτοηρ, ἴο ἀϑϑυπια Πι ἴΠ6 58πι6 σοηά!τἸοη5 εγα οἰτῆεγ 1Π]11εἀ 

ὈΥ, οἵ τεαυϊγεὰ οὗ, 411 Ναζιγιῖθβ. ἀσγιηρ [μ6 Ἰποιδβαηά γϑδύβ οὐ 

πιοῦα οονεγοα Όγ ἰἢε656 τοΐεγθησαβ. 

ΤῆΘ ἰδ οὗ {πΠ6 Ναζίγιῖα 15 ἃ ατν ἴο τεριυἱαίθ αρ αἰἱγοαῶν 

ὀχίσίζηρ ἐρδίζίονι, απ ἰπδὶ πιογα δϑρθοῖδ!ν 8ἃ5 1 15. Ὁγουρμῖ 
ἱπῖίο σοηπροοίίοη ψι {π6 ργιεδιμοοά {πγουρῇ (ἢ6 οβετίηρς 

ἀεπιαπάδα οὗ ἃ Ναζίγιϊθ οἡ {π6 ᾿Ἰητογγυρίίοη οὐ σοπηρί τίου οὗ 

5 Ιπάϊγεςΐ ενϊάσπος οὗ ἰἢ6 Ργοηλίποηςς οὗ Ναζίγι 68 ἴῃ ργθ- Ἔχ! ς 15τγδοῖ ἴα 
Γυγηϊϑηῃςα ὃγ ἴπ6 πιεϊδρῃογίςαὶ 886 οὗ Ὑ1) ἰπ [εν 25 δ 11 οὗ (88. υποϊρρει 
νη. ἼΠεγα 56 6Π15 ΠΟ βυβίοϊεηϊ γεββϑοη ἔογ ϑιι5(τἰϊῆρ᾽ ὙὙΣ ἴον ὙἹΣ ἰῃ 1Π 656 
ζ΄ 5585 |6κδ5 ἢ ΟτγᾶϊΖ δπά (ῆς. (Φ έ. 3264). 
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ἢϊ9 νον. ΤΠ ἰαῖν ἴπ5 ρτγεδυρροβαβ {πὶ ρεύβοηβ ὈδοοπῚα 

ΜΛ ιασίγέος 70,7, ὦ τῤεοΐβεα ἐΐριθ ομῖν; τ πλαῖκας πὸ ὑτγονίβίοη ἴογ 

{π6 οὯ56 οὗ ἃ [ἰἰοοηρ Ναζιγιῖϊθ βυο 85 ϑαπίθοη. Τἢὶ5 ἕδοϊ 

νου Ὅς ἐχρίαϊηδά τ [το οηρ ΝαζΖίγιϊδς ψογα πη κηόννη δὲ {πὸ 

{ἰπ|6 οὗ ἴπ6 αν. Α πιο υδιιὶ, δηά ρεύῆαρϑ ἃ ϑυβηοϊεηῖ, 

δχρ᾽ δηδίίοη δοσουηΐῖβ ἔογ [86 δθβεηοα οὗ δὴν γεΐδγθποα ἴο ἴῃ 8 
[οοηρ Ναζιγιῖαβ ΟΥ̓ ἴπ6 ἔαςοξ (αὶ ἰῃδβθ, βδίποθ ἔποΥ ἴοοῖς 

Ὧ0 ἰογηληδῦ]86 νον δηά οὔκεγοά πὸ βξρεοϊαὶ οἴεγίηρβ, ννεσα 
γδνογ Ὀσουρῆϊ ἰηἴο ΔΩΥ͂ βρϑοῖαὶ γοϊδίϊοη νὲ τ τῆ 6 ̓γθϑίβ. 

Ναζίγιῖϊθϑ δηϑνεσηρ ἴο (6 ἀεπογριίοη οοηπίδιηθα ἴῃ ἴα 
ἴανν, ἴῃ. 80 ἔδγ δ ἰθβαϑὶ 85 μεῖσγ νον ἀγα ἔογ ἃ ἀἌεβηϊθ ρεγοά, 

ἌΡρϑᾶγ βοπιεινῃδῖ ἔγοαῦθης ἰη ἰδῖοῦ ον ἢ Ὠἰσδίοσυ. Ῥδγῆδρβ 

{ῆ6 65: ρτοοῖ οὗ {ἢ15 159 λ᾽ 2517; ἴῃ6 ἰγαοῖ τπσγουρθουΐϊ ἱπιρ1165 

παῖ ΝαζΖίτιῖαβ τνῆο Ἰοοῖς [Π6 νοῖν ἔογ ἃ ἀεβηϊῖἴε ρεγοά ννεῦα νϑῦγ 

ΠυπΊογουΒ ; 566 4150 1 Μδο. 4,499: ; οβ. “4:2. χῖχ. δ᾽ ; δηὰ ορ., 
ἔατγίῃογ, 85 ργοῦδῦϊε γείθγεμοαβ ἴο Ναζίγιίεβ, οβ. 21 ἱϊ. τοῖ; 

Αοῖϑ 2133., Οη 1δ6 οἵδποτς παπά, οὗ [πε οχίβίθηοα οἵ Ναζίγι 65 

οὗ τῃ1]5 ἴγρε Ὀεΐογε ἴπ6 ἔχ, να ανα δοϑοϊυϊεϊΥ πὸ ἐν άεηςα, 
ἀρατζγί ἔγοπὶ ΔΎ ἰηίεγθηςα νὨϊοἢ [Π6 ἰᾶνν πιᾶῪ 56 6πὶ ἴο 5. 

Α5 ἴο [᾿ἰοϊοηρ Ναζίγιίθϑ, [86 οδϑβθ 15 ὑὈγεοίβεῖν γανογϑαά: 

[ΠΟΥ οεγίδιηἷγ Ἵχὶ ϑἰθα Ὀεΐογε τῆς Εχιΐς (ϑαηβου; ορ. Απι. 21} 
ἃηά, ροῇαρϑ, : 5. 11}, Ὀυϊ νπεΐμονγ ῃογα τνεῦα δὴν 1] οὴν 

Ναζιγίίεϑ ἴῃ ἰδῖθγ ἐἰπ|65 195 αιϊθ υποογίδίη. ἰοῆη [6 Βαριίκῖ 

45 Ὀδοη γαραγάοσα δἃ5 βϑιισἢ οὐ αὐἱΐα ᾿πδάδαυδία ρτουπάς. Ηδ 

15 ὕδνοῦ οδ θα 4 Ναζίτιο, ποῦ 15 1 τοοογάδα τἢδὲ δ6 ἰοῦ δὶς 

μαὶγ ὑηβῆογῃ. Ηἰ5 δρϑίίποηοα ἔγτοπι ἰηϊοχίοδηίβ 15 Ὁυϊ δὴ 

αἰαπιθηῖ ἱπ δ15 διϑοοίίο οπδγδοίογ (ορ. ΜΙκ. 1τὖ, Με, 1118); δα 
τπΠ6 ΝαζΖίγῖα ννὰ5 ποῖ 8ὴ δεοεῖϊο. ΤΏ οδβα οὗ 4π|65, “" Π6 

τοῖον οὗ ἴπ6 Τιογά,᾽ 15 ποτα ἴο ἴπ6 ροϊηῖ: ἔογ ἱπουρὴ ἢς, 

ἴοο, 5 πενοσ οδ δα ἃ ΝαζΖιγιῖθ, γαῖ ἴῃς γα! οηδὶ ἀδϑογιρίοη 

οὗἨ δἰπιὶ ἱποΐυδες ἴῆ6 οἤϊεῦ ομαγδαοίεγιϑιῖοβ οὐ (16 Ναζιγί(εβ5 

(Ευξεῦ. 272. 11. 243"). 

ὙνΒοῖδος 1 ξεϊοηρ ἀδνοῖοος δηά ρείβοῃβϑ ννῶο δαᾷά ἰδίϑη ἃ 

Ραγίίουϊαν ἔογπι οὗ ἰδ ρογατυ νοῦν νεσα ἴῃ ομδ δηὰ [ἢ6 58πι6 

Ρογοά δἰῖκα ἰογπιεά Ναζίγιϊα, οὐ ν ποίποῦ 1 τᾶς ΟἿΪΥ δἴτογ [16- 

ἱἸοηρ Ναζίγιθ5 δά ἀϊδά ουὧἕξδίμαϊ ἴΠ6 πᾶπὶ ννγὰ5 ραϑϑεὰ οὔ ἴο 

ροίβδοηϑβ υηάεδῦ ἃ νον δηά αἰ ρσΠδα Ὁγ σογίδιη ἔδαϊυτος {παῖ 

δὰ πιατκεαὰ {Π6 [1᾿Ἰοϊοηρ ΝΑΖίγιίαβ, [ῃῆ6 δνϊάδηςα ὅοθα ποῖ 



ΝΙ. 1-τῶι δ 

Αἷΐονν 08 ἴο ἀείογπιίηα ἔογ οογίαίη. Βιυῖ ἴῃ ΔΠΥ οδ56 ἴπαγα ἰ5 
ἃ τπιδύκοά ἀἰβεγεηος Ὀεέννδθη (Π6 ἴννο οἶδαϑϑαβ. 

ννδδῖ, θη, αὔθ ἴπ6 ρογηδηθηΐ δηὰ πηϊνογϑδὶ οἰ απηθηΐβ ἴῃ 

Ναζιτιοϑῃρῦ ὍΤῃα πιοβὲ οογίδϊη δηά, 85 αὐ] (Ρ. 666) 5Ξ6βηιβ5 

ἴο ανα Ὀδοη {π6 ἔτεϊ ἴο βδιρρεβί, ροβϑιθν ἴἢ6 ΟὨΪΥ οπθ, ννὰ5 

ἴῃς δρϑίποηοα ἔγοπι οὐζηρ {[Π6 δαῖσ. Ὅῇδ δἰπιοϑδί ἱνατί ῦ]ε 

γείδεγεησα ἴο [Π15 ἤθη Ναζίγιθβ ἀγα τπηϑηϊοηθά, ἴπ6 ραγί [Πδῖὶ 

ΘΔΠΊΒΟΠ᾽ 5 ἢαϊγ ρίαγϑ ἴῃ [6 βἴογιθβ δϑοιΐ δἷτπι, [ῃ 6 ἰγδηϑέογεησα 

οὗ ἴα ἴογῶὶ ΝαζΖίγιίθ ἕο {π6 Ὀπορραά νῖηδ, 411 ἱπαϊσαῖα ἐπαῖ 

{Π15 ννᾶϑ5, ἴῃ ΘΑΓΙΥ {{π|65, [ὴ6 πιοσί πιαιίςοα δηά, δ5 ἰΐ ργονεά, 

ἴπ6 οϑϑεηῖδὶ δηά πιο δοιϊϊηρ' πηᾶτὶς οὗ ἃ Ναζίγιία. 

ΝΥ Βοῖμογ δῦϑιποηοα ἔγοπι ᾿ητοχιοδηΐβ ννᾶ5 αἶσο ἃ ρεγιηδηδηΐ 

οἰαπιθηΐ 'ῃ Ναζίγιοϑῃρ ἰ5 ἔδυ ποῦ ἀουδίζυ!. δαπίβοη, {6 

{Π6 γουηρ πγδῃ οὗ 15 ἄδγυ, σάνε ἔδεαςίβ ; Ὀυΐ ννα ἀῦα τοὶ ἰοἱά, 

Δῃρά [ἴ 15 Ὀγεοδγίοιιβ ἴο ἰηΐεγ ἔγοπι ἃ. 1.53. 16, {πῖ, ὑηΠ|Κε 

16 γουηρ᾽ πιθῃ οὗ δὶς ἄδυ, 6 δὐϑίδιπεά δἴποῦ δὲ ἴῃθϑε οὔ αἱ 

οἴποῦ {{π|65 ἔγοπι ἰηϊοχίοδηϊθ. Ῥϑύπδρδ ᾿ἴ 15 πιοϑβῖ γεαϑοηδῦϊα 

ἴο 1ηΐεσ ἔγοπι Απιὶ. 21}: τπδὶ 16 ουδίοπι οὗὨἨ Ναζίγι[εϑ ἴο δρϑίδιη 

ἔγοπτι :012:6 ννἃ5 ἃ5 ἀποίδηΐ 45 [6 8:ἢ σδηΐ. Β.Ο., Ὀὰϊ ἴπΠ6 ραβϑαρα 

ΓΊΔΥ ὍΘ ρΔγΆ116] ἴῃ {πουρῆῖ ἴο 15. 287 δηά 5: ΠΊΡΙῪ πιθδη : Υου 

βίορραά [86 δοζινιγ οὗ [Π6 ΝαζΖίγιῖθβ Ὀγ τα κί ηρ' (παγη ηϊοχισαῖοά, 

δηά [Π6 Ππ]6 554 065 οὗ πὸ ργορποίβ Ὁγ ἑοσθι ἀαϊηρ' {Ππ6Πὶ ἴο 5ρεδΐς. 

ΟἸοαγῖν Ναζίγίίας 1|κὸ ϑαιίδοη (]}υἀ. 1419 1.8) ψεγα ποῖ 
Ὀουηπά ὉΥ ἴα Ῥγοπιδι θη ἴῃ ἴδ6 ἰανν οὗ σοπιίηρ ἰηΐο σοηΐδοί 

νι τπΠ6 ἀθδ484. Ευτγίῃογ, Ως τ[ῆ6 ΝαζΖιγιῖθς οὗ (ῆ6 ανν ἴοοῖ ἃ 

νοῖν, ϑαπίβοῦ αἱά ηοΐ, πο, 85 ἰ νοιϊὰ βθϑηι, (ἢ Ναζιγίῖος οὗ 

π6 {|ππ|6 οὗὨ Απιοϑ; ΤΏΘΥ γαῖμποσ ἀγα ΝδζΖιγίῖθβ, 8ἃ5 οἴπεγβ "γδῦα 

Ρτορδεῖβ, ὈῪ αϊνίηθ δρροϊηίπιθηΐ (ορ. [πἃ. 14, [6Γ. 1). 
ΤὭογα 15 τεᾶβοη ἴοσγ Ὀα]:νίηρ [πα Ἔν γΥ ουδίοπι ἰη ἴΠπ6 ἰανν 

ἰ5 ἴῃ 1561 δῃοϊθηϊ : [πΠ6 αυσδίίοη ἰ5, αἰά [6 ραγίϊουϊαῦ σοπΊ- 

Ὀιηδίζοη οὗ ουδίοπηβ γεοορ ηἱβϑά ἴῃ ἴῃ6 ἰατν αχίβί πῃ δαυν {1Π|Ί65 ὃ 

ἀϊὰ ρδϑγβοῃβ ργδοῖδα [Π15 ραγίϊουϊΐασς σοπιδιηδίίοη οὗ σιξίοπ,β, 

Οἵ, 50 ἀοίηρ, ἀ14 ΠΟΥ ἤδη ρῸὸ ὍὈΥ ἴδ6 πδπι οὗ Ναζιγιίεβ ἢ 

Ηδφῦταννβ, ἴῃ δαγὶν {ἰπ|65, σεγίδιηἶν ἴοοΐς νονδ; πον Ὀεϊενεά 

{πδ΄ οοηΐδοῖ ψἱἢ (Πη6 ἀδαά ρὑγοάιοδα ιτἱποϊδαπηθϑς, δπα (πδῖ 

115 πποίθδηῃθϑβ πιισὲ 6 πιοῦα ΓΡΟγΟυΚΙΥ συδτάδα ἀρδϊησί ΌΥ 

50ΠῚ6 ΡΟΓΒΟΙ5 ἴμδη οἴπογϑ; ποτα 15 γθάβϑοη ἴου σοποϊπαϊηρ ἴῃ δῖ 

ΒΟΠΊΘ ΡΟΙΒΘΟη5 δί δὴ θδυΐυ {ΠπΊ6 ΤΥ ἕανα δρϑίαϊ θα ποῖ οὐἱν 



6ο ΝΌΜΒΕΚΒΞ9 

ἔτοπι 411 ἱπίοχ οδπῖβ, Ὀὰξ ἔγοπι 411 ργοάιιϊς οὗ [πΠ6 νίπθ.0 Βυΐῖ 

811 (ἢ15 ἄοδ5 οὶ ργονα {παὶ ΝδζΖιγι[θϑβ, βυοῃ δ5 ἴποβα :πηάϊοδίεα 

ἴη ἴΠ6 ἷανν, εῦα ηόννῃ ἰῇ ΘαΥγ ἰσγϑοὶ. ΤἤδΥ ΠΔΥ ἤανα Ὀ6Θη. 

Βιυῖ ἱἔ πο ννεγα, Ναζίτιϊαβ οὗ {πἰ5 ἴγρα μαά Ὀσὲ {π||6 ρυ]!ς 
βίσηϊῆοδησα; ἈΠΟῪ ἀγα αὐἱΐθ ὉΠΙΚ6 ϑαπιδοη οἵ ἴῃ6 Ναζίγιϊες 

ννῆο ἀγὸ οοιρίεα ΌΥ Απιοβ ψΊὮ ργορῃείβ. [ηἰἴο ἴδε οἰρηἤοβηοα 

οὗ ἴῃ656 116] οηρ᾽ Ναζίγιῖαϑ ννα οδηποῖ ἔσο ᾿παῦυΐγα ἤογα. 

[ ΔρΡρϑδαῖβ πιοσὲ ργοῦδοϊα ἴο ἴπῸ6 ργεϑθοπὶ τῦιίοσγ παῖ [ἢς 

σοπιθὶηδίίοη οὗ ορϑογνδηοοθς ἴῃ [πΠ6 ἴανν ἰ5. ποῖ δηοϊδηΐϊ, ἰδδΐς ἴῃ 

(Π6 τορυ͵ἱδίίοηβ ἕοτγ ἴἢ6 Ναζιγίίος οὗ ἰαΐδσ {ἰπ|6ὲ5 γα 566 8 Πιβίοῃ 

οὗ βενϑῦδὶ οὐὔἱρίηδιν ἀιδτίηοῦ ουδίοπιβ νοῦ, 11|κ6 δ οἴ τ 

(Ξε6 αὔονβ, Ὁ. 47), μβαά ἰοβὲ ποῦ δηά, ἰῃ βοπὶα σδ565, 811 οὗ 

ἀπ εῖγ οὐἱρίηδὶ τηδαηΐηρ ; δηά (δὲ 1 νου 6 Αἰτοροίπεγ γοην 

ἰο δἰἰγίδυϊο ἰο ἴῃ Ναζιγίαβ ταρυἱαίθα Ὁγ πὸ ἰανν δηγίίηρ οὗ 

{Π6 ρυδ]ϊο οὐ το]! ρίουβ δσιρηϊβοδηοα οὗ ἴΠ6 δαγογ Ναζιγιῖες οἵ 

δνϑη οὗ 6 Ἐδοδδριῖαβ. 

Ου [Π6 οἴμογ μῃδηά, [Π6 Πἰνϊηρ᾽ σ'σἰβοᾶποα οὗ {πῸ Ναζιγιῖε- 

νον ἄρρεᾶγβ ἴο ἴανα ἰαΐπ ἢ {πΠ6 ὄχρϑῆξα οὗ [6 βδογιῆσαϑβ 1ῃ- 

νοϊνοά ; ρούπδρϑ, δἷθο, ἰη [Πη6 ἱπσοοηνοπίθησα ἰηνοῖίνοά ὈΥ͂ ἴδε 

σοπαάϊτοηβ οὗ 116 ἀπγίπρ' (Π6 ἴογπὶ οὗ (6 νον. Μϑη υπάοτγίοοϊς 

ἴο Ὀδοοπτα ΝαζΖίγιῖαβ ἰη γεΐζασγη ἔοῦ βοπὶα βρϑοΐδὶ πιδηϊξεβϑίδιίοη 

οὗ {πὰ αἰνίπα ἕδνοισ σῆονῃ, ἔος ᾿ῃϑίδηοο, πῃ γοϑίογδίίζοη ἴο 

Δα δ! ἢ, οἵ {πὸ Ὀἰγίῃ οὗ ἃ ομ]ά (105. 8 11. τοῦ; λιαδὴ ἰὶ. 7); αἱ 
{1{π|65 4150 ἔοτ ρυγοῖν ἔγινα] γοαβοῦβ; ἱπάδαα, 1Γ 6 ΠΊΔΥ ἔγισβί 

ΜΝΝασῖγ (ν. ς Β}), τπὸ Ναζίγιῖα νον ἀερεπογαίεα ἱπῖο ἃ δεῖ; 

δι’. οὗ ἴννο πιδη νναϊΚιπρ' ἱοριείῃοῦ δηά βϑοίηρ᾽ βοπὶα οἠδ δῖ εἰ 

ἀϊβίδησθ, οὔθ 585 ἴο {πε οἴπαγ, ““ 111 θ6 ἃ Ναζίγι(ε 1 {μδΐ τῆδη 

'5 ποῖ 50-4η4-50. ΤΤῇῆδ6 ρῥυγεῖν ργινδία παίυγε οὗ ἴπ ἰδίεγ 

Ναζίγιῖα ἄρρθαῦβ ἴῃ ἔπεα ΠΠ]Ὸ5ἰγδίϊοηβ. 

Τῆς Ναζίγι[ς νον 89 σοῃϑιάογαῦϊα ταϑαηιίδποας (που ἢ 

ἠοῖ ψ|Πουΐ ἀἸ αγθπο 65) ἴο τπ6 Αταρὶς Ζῴγα» τς ἀεβογίθεα ὃν 

ΛΝ εΠ μαυβεη (4γαὖ. ΠεϊΩ. 116): ““ὙΝΏΘη δΔηγ οπα ἰηΐϊθηαβ ἴο 
ἀηάογίαϊκα 6 Ηδρρ᾽ δα δηλ 5 ὨΙΠΊ9ο 1 85 ἃ πιαίζογ οὗ σοῦγϑα 

ἴο ἴπ6 σοπάϊτοη οὗ ἴπο56 Ὀοιπά ΌὉγΥ ἃ νον. ζ7ῃ15 σοηαϊίοη 5 

τεγηιοά [ἢγαπὶ. ἼΠ6 ἢ γαπὶ 15 ποῖ ἴπ6 δοίιια] οοηΐϊοδηΐϊ οὐ ριυγροτῖ 

οὗ {πε νον; ἰξ ἰβ. ΟὨΪΥ ἃ τγαϑίγαϊπι δῖ ὑροῃ ἃ ροβοη πηδίκίηρ᾽ 

[6 νοῖν {πὶ 6 πιᾶὺ Ἔχϑίοίβα 41] Ζβδὶ ἴῃ ἢἰ5 ὩοΪγ ἀσίγ. ΤὨϊ5 

τοϑίγαιηΐ σοῃβὶϑίβ Ἔϑρθοῖ ΠΥ οὗἩ σογίδίη ἐγου Ὁ] θοπια δοίη 65 



ΥΙ. 1-- δι 

ὙΥὨΙΟὮ σοᾶθα τνυῆθη {πὸ νον 15 ἀἰδοπαγροᾶ .. 9... Τῆα ρυζροβα 

οὗ 16 Ιἢτδπὶ ἰ5 {π6 οἤετίηρ. Ὅῇα οἤεγιηρ Ὀτῖηρϑ 1Π6 Πγαπὶἴο 

8η δπά. [115 ἴΠ6 δοσοιῃῃρ! 5ητηθηΐ, σοηβοαιθητν 4150 ἴῃς ταδὶ 

Ρυτροτῖ, οὗ (6 νον. Αἴἶϊεγ {π6 οἴκγιηρ πα5 Ῥδε πιδάδ, τῃ8 

ἢδίγ 5 ουἱϊ οΚ," : 

1, 28. Τρ. 5 η.---ῷ, Ἡσάοη σα» τπᾶρ οὗ ποορῃα} ἴἴ ννὰβ Ὀγοῦ- 
ΔΌΐΪν ποῖ ὑπιιϑι8] ἔογ ἃ ννοπίδῃ ἴο ἴδϊίαε {πὸ νοῦν, συ δ]εοῖ ἴο {86 

σοηάϊιίοηβ οὗ 4038: (ορ. ιίασίν ἵν. 1 ἢ). λΔιασί» εἰρη βοδηεν 

δπιρίουβ ἴπ6 ἔεςπι. ἔογπι (17 ))) ἔογ σνοπιεη, δηά πιεπίϊοηβ ἴῃ 

Ρατίουϊαγ Οὐδ Ηδίεηδ᾽5 νον (11. 6). Βαγηΐϊοεβ νοῦν ΠΊΑΥ 
αἶδο πᾶνα δε ἱπαΐῖ οὗ 4 Ναζίγια (1905. 5)... 11. 1.51}.- δλαδ 
εἰϊδελαγρο ἃ υοτῦ] Ῥτεοῖβα πιεδηϊηρ ὑποογίδιη ; 566 Ρἢ1]. ἢ.---αῷ 

Λιασέγ:6} εἴν πιο] ορίσα!Υ τΠ6 ἴεγπὶ πιεδῆβ οὐδ βαρδαγαίεά, οὐ 

ἵνῆο βαρδγδίθβ Ὠϊπηβοῖξέ, οὔ, ὄνθῆ ποῦ ἀδδηϊίεῖγ, οας ἀσνοῖεά; 

ἴΠ υ58608 ἰΐ 15, ΡαΓΠΔρΡ5, δη δρυγενί δίίοη οὗ {π6 1] ρῆγαβα "2 

τοις Πϊοἢ ὀσουτγϑα ἴῃ ]υάρε5, }υκῖ 45 ΓγΦῸ 15 οἴϊδη υϑεά ὈτγιεΗν 

ἰῃ ἴπ6 5θ6ῆβα οὗ ΠῚ ΓΙΌ, δηά πῆεδη5 οὔθ νῆο βαεραγδΐθβε οὐ 

ἀενοῖθϑ ἱππεῖ ἴο αοά, 4 τε! ρίοιβ ἀδνοῖδα: ορ. ἴπΠ6 νογθδὶ 

Ρἤταβο δ Ὁ Ἴ"ηΡ ν." 6.12... ὍΤΉς νϑ. ξο]οννεά ὉΥ 13 (ἀπά ἴῃ 

Ζεοῖι. γὃ υἱϑεά δΌβοϊ αἵε! ν) μα5, {|κὸ [Π68 Αγαδῖς ς.- » γΔ᾽, (ῃς πιεδη- 
1 ““ἴο βεραγαΐβ οπδϑβεϊξ, οὐ αρϑίδιη, ἔγοπι σεγίδιη {πϊηρβ ἢ: 

ορ. ν.5. 13. Βιυιῖ {Πἰ5 σοδγοθῖν 7 .51Ώῆ{65 ρίνίηρ Ναζίγιθ ἴΠ6 βθῆβξθ 

οὗἉ ““ αρϑίδίπογ "δ΄ 1 6Ἃη. 4036 -- ΠὨι. 4316. [6 τνογὰ τυ γεϊδίῃ 
ἃ τα] ρίοιβ 5βθη56, οὐ ἴἴ πᾶν ἤανα Ὀ66ῃ ἰγδηβέογγοα ἔγοπι Π 6 5θῆ 56 

οὗ τεϊρίοιι5 βεραγαίίοη ἴο ἴῃδϊ οἵ βἰπιρία ἀϊξεϊποϊΐοη. δυο ἃ 

ἰγδηβέογεησα ἔγοτῃ ἴΠ6 το ρΊου5 5εβα σαυίδίιηἱν ἴα [κ65 ρΐδοδ ἰη (Π6 

6856 Οὗ Ἵ2, τνῃϊοῦ πλαδηϑ (1) [Π6 Ξίδίϊε οοοηδδογαίίοη ογ ἀδνοίίοη, 

ν." 8. ορ. ν.δ; (2) {[π6 5γπιροῖ οὗ βιιοῦ ἃ ϑἰαΐβ, ββρβοίδίν ἴΠ6 
ΝΑζΖιγιῖε᾽ 5 μαῖγ, ν.19; (23) (88 Παῖγ οὗ δῇ υποοηδοογαϊθα ρϑύβοῃ, 

7ετ. γϑϑ.1.--8. ΕἸγϑῖ ταρυἱαϊίοη : ἴῃ6 Ναζίγιθ 5 ἴο δ ϑίδίη ἔγοπι 
411 ἱπιοχί δίϊηρ ᾿ἰαυοῦβ δηά 411] ργοάιιοϊβ. οὗ (ῆΠ6 νίπα ἀπυτίηρ' 

16 ἴδτγπι οὗ 15 νοῖνν.----ἰϑΖγο γί] Ἴ2Φ 15. ἃ σεπεγαὶ ἴδγπι ἔου 
ἱηϊοχίοδίϊηρ θενεγαρὸβ τ] Πουΐ γεΐαγεηοα ἴο {π6 πιαίογι αὶ ἔγοπι 
ΠΙΟΣ ΠΟΥ ἀγα πιαάθ. [Ὁ πιᾶὺ ἰμογείογα ἱποῖα δ νη, δ5. ἴἴ 
ἌρΡδδῖβ ἴο ἄο ἴῃ 287, θυ πιογα σοτηπιοηΐν {πΠ6 ἔννο ἰογπιθ ΔΓΘ 

9 ζρ. Ἡοδπιδηη ἴῃ Ζ4 7 ἮΝ. 111. τοο. 

Ὁ 5ες, γί πον, ατη], Ρ. 6δο; δε. δείε ὧες “γαδ. εϊ εγιίμπις, αι 
167; ΒΏΌΒ. 6}34ᾷ3ϑΝἉ,Ὀ δΔηὰ ἔαγῖδον γοίδγοηςθϑ ἴπογα. 
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υϑ64 τοροίπον 8ἃ5 δὴ δχῃδιβίιννα δχργαϑϑίοη ἴοσγ ἱπίοχίσδηβ8 

([μον. τοῦ, 15. 511 249, Ρσ. 2οὶ 4ιδ). -- Κέμορα» οὗ τοῖπε απᾶ 
υἱηπόραν οὗ εἰγοηρ ἄγίηλ] [6 ΗδΌγονν5 ἀρρεαῦ ἴο ἤᾶνα ργεραγεά 

{π6ὶγ νησραῦ, οὐ ῃδΐενοσγ οἵποῦ δοιὰ γιηῖς πιδὺ Ὀ6 σονογεά 

ΌΥ ἴδε ἴογὰ γῸΠ (Εὰ. 214, Ῥϑ5. 6022), ἔγοπι ἰηϊτοχίοδπίς σΌπα 

5ουγ ; ἃ ροοῦ ἔογηι οὗ ΕὩρ] 5 ἢ νπαραγ 15 5111} ἰαγρεῖν οὐϊδιηθα 

ἔγοπι βοὺγ Ὀδογ, δηά συσοῇ οὗ ἴπΠ6 σοητησηῖδὶ ν παραγ ἔγοτι 5ΟῸΓ 

νν1η6.-- γί ργαε5)] σοπιργεϑβϑαά ἰηΐο οδΐζθϑ, οοηϑε ςαϊεαδ δη 
ἀγίιοα οὗ ογάϊμαγυ σοπβυπιρίίοη (2 85. 6,9, Οδηΐ. 25), δηά ψεγα 
αἶβϑο δαΐϑη δἱ βδογίβοίαὶ ἔδαβίβ (Ηοβ. 41).--- , Αἱ ἐλο ἐαγς ο7 λὲς 
ΜΝ νιασήγίζοσληΡ ἀθ σλαΐ φαΐ ποίλϊηρ ἰλαΐ ἐς δογη6 ὃν ἐλ6 ργαρε-υέηξδ, 

ηοΖ συδη τ:77126 ρ7γαῤός5 (9) ὁ ἑεπαγίϊς (Ὁ). ὙὍὙΠα ροηογαὶ ἰάδα 15 

οοηναγοά πιογα Ὀγίεῆν δηά ὃν ἃ ἀϊβδσγεηΐ ἰάϊοηι ἰῃ [υἃ. 1414.-- 
“ἐ Ποῖπιηρ {πᾶς σοπλα5 ἔογίῃ ἔγοπι (Νν) [6 σταρε-νῖης." ὍΤῆε 
νοῦ ΠΟ ἤετα υξεά οὗ ννῆδῖ ἃ ἴγεε Ὀδδῦβ οἵ ριοάιοαδϑ 15, οὗ 

σουῦιγβθ, οοπιπίοη ἴῃ {παῖ βϑῆβα (ορ. 4.». ὅση. 11], ]οῦ 143). 
Βυῖ ψνουἹά 1 θα παίυγαϊὶ ἴο βρεαῖὶς οὗ {πΠ6 νὶπα ργοάποϊηρ' “" ρὶρϑς " 

δηά ““ 5ἰκίηβ " (ΕΝ. ““Καγηβὶϑβ " δηά “" Βιιϑὶς ᾽} 1 ηοί, ἴΠ6 ἴγδάα!- 
τἰοηδὶ ἱπιεγργείδιίοη οὗ ἴπ6 οὔβουζα ἅπαξ λεγόμενα ὈΣΥῚΠ δηά 
δ᾽ [4115 τῆγουρἢ. ὙὉὍῇα ἰγδηϑίδοηβ οὗ ἴῃ6 ἔνο ψογάς ἢδγε ρίνϑη 

(αἴϊεογ Ὁ.) δα υποογίδίη, δηά πιογοῖν ἴο Ὀ6 τοραγάβθα 85 δρ- 

Ῥτοχίπηδίϊηρ'᾽ ἴο ἴΠ6 Ἔχδοῖ πηδαηΐηρ. 866 Ρἢ]]. ἢ. 

Ιὴ ν᾽ τὸ ανὸ ἔνο ηὐυἱίς αἰδιίϊηοι τυ]65---(1) αὐ ϑιϊπθησα ἔγοπι ἱπιοχιὶ- 
οδηΐϑ ; (2) ανοϊάδηςς οὗἁἩ δηγπιηρ σοπηδοϊοα ἢ (Π6 νῖπθ. Εον Ὀοτἢ να 
δᾶνε δηδίορίθβ θοΐἢ δπιοηρ [86 Ηεῦτγονβ δηά εἰβεννμεγο. ἵΜπ ἢ (1) ερ. ἴδε 
τοβιίγ οἰίοη Ἰαϊά οὐ ἴδε [εν 58} ρτῖοϑὲ ἀυγίηρ βεγνῖος (μεν. 105), ἀπά οὐ Βτγδῆ- 
πα ῃ85, βῃαίγγαβ, δηὰ Ναῖβγϑαϑ ἰῃ ἰῃς Ζατς ο7 αν (Χὶ. 91-98): ες, 
[ατίποῦ, Εγδαζογ, ΟΜ. ἰ. χσοῖῦ, ; τ (2) ορ. πὸ γεϑίγοἰϊοϑ ἰδϊὰ οἡ 186 
Εοοδαῦι(65 (]6τ. 4555), δηὰ οὐ πὸ Εοπιβη ΕἸδίθθη Ὠ 4115, ννῆο ννὰ5 ποῖ 
ΔΙοννεά Ἔνθ ἰο ἰουοἢ {πε νὶπε (ΡΙυϊ. θναςί. ον. τι; ορ. ΝΊπιατ, Ρ. 470 ἔξ; 
Ετγδζεογ, ΟΔ. 2413). ΤΒς Ναβαδίςδιϑ ψδγε ἑογυϊ θη ἰο 8οὸὺν οὐ ρίδηϊ δῇ 
γυϊ-Ὀοαγίηρ ρἰδηξ, οὐ ἴο Ὀυ1]ἃ Βουβ65, ογ ἴο υ8ςὲ νίης (Π1οά. 51ς. χίχ. 94. 3). 
ΤΒΘ ογἱρίηδὶ γοαδο ἔογ ἴδε ἰδίζεγ συ]ὶς 858 Ὅεεη βουρῆῖϊ ἴῃ ἴΠ6 δἰἰεπιρὶ οὗ 
ςογίφίη οἶα5565 ἰο πιαϊπίϑδίῃ ἃ πιογα ργὶ πη εἶνε τηοάς οὗἉ [16 ; (86 ουϊἱναῖϊοι 
οὔ ἰῃς νίης, ἰπουρῇ ποῖ ἔπ υ86 οὗ ἱπιοχίοδηΐϊβ 88 βυςῇ, 18 ομα οὗ ἐπ8 τηοϑβῖ 

τααγκεά αἰδδγοηοθα Ῥεϊνεοη ἴδ ἠοπιδαάϊς [ἰὸ, τ δῖοἢ '᾿νὰ8 {πὶ οὗ (ἢς 

Ηδφργενβ Ὀείογα ἐμοῖνγ σοι] οπιοηξ ἰ Οβηδδη, δηὰ ἰδ βειἰεἀ ἀρτιουϊταγαῖ 
πῆ (Ν. ΕΚ. δεν, Σρ»οῤλείς," 84.) Βαυΐ ἴῃ ἴδῖεγ {ἴπι|ὲ5 ανοϊάδηςς οὗ (ῃς 
νίης δηὰ [15 ὑγοάευοιβ ἴῃ 411 ἔογπιϑ πιυϑὲ ἤανε ἰοβὶ πλιις ἢ οὐ 411 οὗ 115 οὐ βἼη δὶ 
πιδδηΐηρ ; δηὰ τὶ 18 ἀουδι} μοί γ νὰ ουρῆς ἴο δεεῖς δὴν ᾿ἰνίηρ πιεδη- 
ἴῃ ἔογ {πὸ για ἴῃ πὸ ἴδνν. Τῆς ῥγοβιθιτίοη οὗ αὐΖ ἱπίοχίσδηΐβ τ! Ὠϊ, ἰἴ 
δηοίδηϊξ, ἰὼ ἰῃς οαβε οὗ ἰδε Ναζιγίίε, Ὀς Ἴχρίδιπεα Όγ ἴδε Ὀε]εῇ (πδὶ 
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ἰηἰοχί ςαἰίου 15 ςαυκεά ὃγ (ἢπ δηΐγδησα οἴ ἃ 5ρίἰϊ ἰηΐο πιδη ((οσ 1Πιἰγδιϊοηϑ, 
85ε6 Ετγδζογ, 68. ἰ. 359 [.) οοπιρίποα τ τ[π 6 πη ἀδιηηοηίδὶ Ἡδοῦτγον Ὀσ]τεῖ 
ἰδὲ ᾿ηΐογοουγοα ἢ οἴδον βρίὶβ ἤδη ὙΔΕΕὮ 18 υηΐατνυίω!; θυὶ ἰἰ 15, 
ῬεΓΔρΡ8, ἰῇ ἴῃς οδβ86 οὗ ἴῃς Ναζίγις δῇ Ἵχίεηβίοη οὗ ἴπ6 ῥεοδι  ἰοα οὗ 
νυῖηο ἤδη (6 τοδὶ πιεδηΐηρ οὗ δὶ δά Ὀδδῃ ἰοβί. Τῆς πιοβὶ να δῇ 
ἱπίογ δϑουϊ (δε Ναζίγιἴεβ οὗ ἵπε {1π|6ὲ οὐ Απιοβ 15 {πδὶ {ΠῚ ννεγο ἔογδι δα 
“υἱπξ; ἴον 411 νὰ ον, Ὀοΐῃ ποὺ δηά (ἢς ἘδοΟδΑΡΙ 65 τὺ παν ἀγυηῖκ 

οἴπογ ἰηϊοχιοδηΐίϑ.Ό. ΤΠδ σοησγαὶ Μομπδηϊηιεάδη ργοδ  Ὀ[(οη οὗ νυ πα, τυ ἢ 
νν 85 ΟΠΪΥ σγδάυα! της εἰγίηροηῖϊ ΌΥ (86 ρῥγορδοῖ, πᾶν δᾶνα ἔουπά ἃ 
αἰδτιϊηρ-ροιϊηΐ ἰη ἴπε ορροβιτίου ἴο (Π6 νης δπιοηρ Βοῇης οὗ (6 ΑΥγδθϑβ, βιο ἢ 
8ἃ5 ἰῆς Ναραΐξοδηϑ γεΐεγγεά ἴο δῦονε; Ὀυΐ αὐρϑίθηϊϊοα οὐ πιογαὶ στουηάϑ 
ἔγοζα 81} ἰηἰοχιοδηῖβ ν. 85 ργδοῖ8εα Ὦγ βοῆια Αὐὑγδῃβϑ Ὀεοίογε Μοδβδιυιθά ; δηὰ 
1ῆε οοτηπιεηίδίογβ, ἰὼ δοοογάδηος ὙΠῸ δα ῥγενδιϊηρ ἸΠΘΟΥῪ ἰη 5΄δπι, 
Πᾶνα ἱηϊεγργείεα [ἴΠ6 ρβ 554 ΡῈ5 ἴῃ ἴῃς Κογδῃ 85 δ ργοβιδι(ἰοη οὗἉ 411 ἰηϊοχὶ- 
οδηί5---Κογβη 2.}6 446 ερ32.. 109 (ὙΠῸ Βεϊάανὶ οὐ (δα ρα558 9,65); Μυΐτ, 
Ψ͵αλονιεί, ᾽ι. λοο ἔ,, ὃ 200 ; ϑργεηξεσ, Μοᾷαπινιαά, ἷ. 48) ἢ, 

δ. ϑεοοπά τερυϊδίίοη : {πΠ6 ΝαζΖίγιία 8 ποῖ ἴο οσυξ πἷ5 Παῖτ.--- 
ὙἼΠς ἰγοαϊπηεηΐς οὗ [6 Ὠδῖγ, οὐ βίην [Π6 πιοϑὲ Ὀγοπιίηθηΐ 

ἔοδίυσε οὗ {ῆ6 Ναζιγιῖθ, ἴαϊκος [ῆ6 βεοοπά ρἷδοα ἱπ {πε ἴδαῖν 

(ορ. τ 5. 111 (ἅ), ροβϑίθν Ὀδοδιιβα 1 πδά οεαβεά ἴο Ὀς πιοβί 

Ῥτοπιίϊποηῖ θη ΝΑΖιγ ἢ ρ οαπηα ἴο δ6 ΠΊΘΓΕΪΥ ἃ νονν ἴογ 

8 5βογῖ ρεγίοά.-----λν γα δον σλαϊὶ βάαδς οὐϑῦ ἀξς λοαα) ορ. 87; 
δηοίμεγ ρῆγαθα Ὁ (Π6 588πὶιὲ πιοδηΐηρ ἰῇ 4. 1,5 ΟἹ, 
1: 5. 1, Εογ 5ϑβανίηρ [ῃ8 μεδά Ῥαϊ]ά (π)), απιά ἔοτ ἐγ πυηπιίηρ οΥ 
ββοσγίθηϊηρ᾽ ἴῃ6 παῖγ (8095), Ηδῦτγειν μδά ἀϊβεγεηῖς νογάβ. ΤΠα 
τλδδηΐηρ ποῖα ἰ5 ἴα (Π6 ΠαΙγ 15 ἴο θ6 ἴῇ πΠῸ ΨΔΥ {γὶ πη] αἱ οὐ 

βῃογίθβηδά; ορ. οἶδυβε δ; δπά ἔογ ἴπ6 ογἱρίῃ οὗ [Π6 σοἰιβίοπι, 

566 Ρ. 68. Τα συ]ὰ σδηηοῖ, οὗ σουγβο, Ὀ6 ἃ »2676 ἰδῦοο οὐ 

(πΠ6 υδ6 οὗ ἴτοῃ, ϑδυσῇ 85 ἔογρδαάβ ἴσοὴ δηά τγϑαυγοά ῬὉσοηζΖα 

ΓΆΖΟΥΒ ἴο 6 υϑδεά ἴῃ 5ῃανίηρ ἴπΠ6 Εοπίδη δπά ϑαρίηθ ὑγίθϑῖβ 

(Εταζεγ, ΟσΔ. 1. 371, 344 ἔξ; ορ. νη πιαῦ, 4ςς 5.). Τῆς ρῥγοβειῖ 

τερ υἱαϊΐοη 5παγρῖν αι ηρ πη 65 ἴΠ6 Ναζίγιῖα ἔγοτη [Π6 τί οϑῖβ 

([μον. τοῦ χιῖῦ, ΕζΖεῖς. 4439), ἢ νοπὶ 6 ἰ5 δϑϑοοϊδϊθά Ὺ 1ῃ6 

Ρτεσεαϊηρ᾽ δηά ἔοϊ]ονηρ.---6 ἡ, ΤὨϊγά σερυϊδίίοη : [Π6 Ναζίγι(α 

ἰ5 ἴο δνοϊά υποΐϊδδηπηθϑβ ἰγοι ρἢ σοηΐδοὶϊ ψΙ 84 ἀθδά Ῥοάγ, 

Ἔνδ ἱπουρῈ 1ἴ 6 {παῖ οὗ Π15 πϑαγεϑί τεϊδίϊνθ [}ἢ 15 γαςρθοῖ 

ἴῃ6 Ναζιτιίθ 15. πῖογα βίγ ΠΡ ΘΠΕἾΥ Ὀουηά δη ΔΠΥ Οηδ, Ἔχοαρὶ 

[Π6 ΠΙΡῊ ργίεσῖ ([μὲν. 2111); οἵ. ἴπ6 σᾶξα οὗ (δε ογάϊπδαγυ ρυίεςῖβ, 

[ωεν. 21}. ὙΤὌὙΠ[5 τερ υἱδίίοη ννὰ8 οἰθασγίν ποῖ οὐρβεγνεά Ὁγ 

ΘαπΊσοη (ςρ. [υ«. 14} 158). [πη {πε ΜΙβΏπδῃ τῆς αἰ σΠΥ 15 

βοἰνεα ὈΥ ἔπ ἀϑϑυπιρίίοη ἰδαΐ ποτα ναγα ἴπνὸ ἴγραβ οὗἉ 1||ὸ- 
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Ιοηρ ΝΙαζι γι 65---(1) Τῆς ϑαπιθοη ἰγρα (ὉΦ )), τΠῸ ν᾿ 495 
[ογυιἀάδη ἴο {τπὶ ἢ15 παὶγ Ὀυϊ δἱϊοινεά ἴο σοπίγαοϊς πηοϊθδη- 

Ω655 ἔτοηπι (6 ἀεδαὰ νἱῖμουΐ Ῥαΐηρ' βυδ]εςς ἴο ἴΠ6 παοαβϑβϑίῖυ οὗ 
πη κίηρ [Π6 οἤδγηρϑ τεαυϊγεά ὉΥ ν.513, (2) ΤΠ (ογάϊῃδγυ) 

Ναζί τα ἔου 116 (ὈΡ.} Ὁ), το πιῖρπε οἱἢρ Ηἷβ μαὶγ ου οοπάϊτίοη 
τμαῖ Πα πιδάβ ἴῃς οἤδγίηρβ γεαυϊγεά ἴῃ ν. 18:30. Ῥυῖ ννᾶ5 οὈ] ρ οά 

ἴο πιαῖκα τῆς οἴετγίηρβ οὗ ν.9. 15 Ἐν ΥΥ {{π|6Ὲ ἢ τνὰβ ἀδθῆϊθά ΌῪ 
{πε ἀεδά (Λίασίγ '. 2. Νὸο ἀοιδὲ ἴπ6 τεὰ] Ἴχραηδίίοη 15 τμδῖ 
ἀνοϊάδηοα οὗ υποϊδαπηθθ ὈΥ {πὸ ἀεδά ἔογπιθδα ἢοὸ ραζὶ οὗ ἃ 

ΝΑΖιγιῖθ᾽ 5 ἀαν [ἢ ΘΑΓΙΥ {1π|6ὸ5. Ώδη οὐ ΟΝ 1 ὈΘσΔΠ16 5Ό Γῇ 

νγὸ οδηποΐῖ 54Υ; διυῖ, 8ἃ5 ἰῃ {πΠ6 ο856 οὗ {πε ΠΙΡὮ ρτείαϑί, 18 ννᾶ5 

ἄμα ἴο ἴα οχίγεπια ἄεσγος οὗ ϑδηοί τ δἰϊδο προ ἴο [Π6 
Ναζίγιῖα ; ςρ. ν.8. 

2. 3 ΠΡ Ἰκ 5 Α] κ᾽ η.-ικῦ}] ΜΙΤ, ἀϊπιϊπριΐϑηο5 (ἰἢς νοῦ Ποῖα δηά ἴω 
κεν. 273 858 ΗἸΡὮΙ ἔγοηι 1οἢ 5, [μεν, 2231: ΡΙεῖ. [ῖπ ἸΏ Ρίεἰ πᾶν μαναὰ Ὀεοη 
ἰηϊεπαάςεά ἴῃ 411] οα5865. Τῆς ΗἸΡὮΙ εἰβεννῃογε 8 υϑεὰ αἰεγεηινγ. “Το 
ταλκε ἃ βρεοῖδὶ νοῖν " (ΕΝ.) 8. ἀπϑυ δ 0]6 ἰῃ πὸ οἴποῦ ραβϑϑαρϑβ, δηά 15 
ποῖ τεαυϊγαα ποτα; ““ἴο ἀΙϑοπαγρα οὔ δοσοπΊρ! 5} 8. νονν 8 ἃ 56η56 ἰπαί 
54.:158ῆ.658 411 ραϑϑαρεβ, που ἴτονν 1 τνᾶβ δοαιι ίγεα 5 ποῖ οἶδαγ: οἰπαγννϑς 
Οτί!, 6ς6 Η. Ὅν αὔτ κῦ9" πᾶν Ὀς αἰ ἰοργαρθῖς ἔγοπι ὙἹ ; ορ. ἴῃς ραγαὶ εἶς 
οἰϊε ἀρονο. --- 3. 22)» ΠῚ] Ῥγορ  ΪΥ στὰρε Ἰυΐοα οὐ Ἰἰχυοῦ πιδάς ἔγοπι 

ῷταροβθ; 50 Ὁ), Ῥδίογβοη, ἰδίκίηρ ΠΡΌ ἴγοιι πστες δ (α ἀετίναϊϊνα 

ἔγοπι νυν ϑϊοἢ 18 ἤεγα υϑεά ἴῃ 44)- ᾿ς » Ξε “ἴο Ὅς πιοῖδὶ " ; Αϑ55γγ. πιφξγῇ Ξε: 

““τηοϊϑίυγε " (50 Ηασλυρε ἰηῃ .53.0 Τ.).---χ}] (Πς πιοδηίπο οὗ (ἢ 15 τνογά δηά οὗ 
ΣἹ 85 Δγεδαν ἰοϑί ἴο (Π 6 δατίιεδὶ Ὄχίδης ἰγδάϊ του. Ηδῦγεν ἱηϊογόγεϊογα 
ἐχρίαίηθα {Π6 νογάβ οὗ ἴΠ6 σγαρε-βίοηα δηά ἰῃς βίη οὗ ἴπ6 σγαρο, Ὀυΐ 
ἀϊβετεά 845 ἴἰο ϑνοἢ πιοδηὶ ΠΟ ἢ- (Λ᾽αδὲγ νὶ. 2; 8ε6 4150 [ονυ, ἱ. κιγό, 
ἴϊ, 116). [π ({)Χχηπ-Ξ- στέμφυλλον (4 τι455 οὗ ργε55ε ρσυδροϑβ) δηὰ 21-Ξ: γίγαρτον 
(ρταρο-βϑἴοπο) ; βίπιαγν 3. ὙΠε εἰγπιοϊορῪ 5 ᾿πάἀδοϊϑιῖνε; ᾿ἃ Π85 Ὀδοη 
βυρ»εβίεά πδὲ ργαρε-βϑίοῃθ 'νεγε σα Ἰχῖπ ἔγοπι (πεῖς δου ἰδϑίς (γπ:Ξ 
“19 οὐδ}; Ὀυϊ {ῃε Ηοῦτειννβ ἰπουρδῖ οὗ τῆς εἴεοϊς οὗ βυςῇ ἃ ἰαϑὶς 85 
ὈΙυπίην (ΕΖεϊκ. 112). ΣἹ, ἴοο, 85 Ῥδθὴ ἌἼχρίαϊηςά 5 {πὸ 2εἠμοίαἱ Ξκιη (ἔγοπι 
221 Ξε ""ἴο 6 οεἰδαγ᾽" ; ορ. 3] ἴθ. Νεὲν Ηεῦτγεν τῷ "ἃ ρἰδζίεγ"). Ἅνπ γπτ 

““πητγίρε »͵αρΘ5,᾽ ὁΡ. "κ25- ἴῃ (ἢ βαπι|ε βσεῆϑε. Ου ἰγδαϊοηδὶ ἱπτ οσργεῖδ- 

(ἴοηβ, 8566 ποτε ἔ]Πγ 665. Ζλες.---δ. τα Ἴγῦ νι 5] (Π6 πίε 515 15 κὺ » 
ἡηῦν" ἘΖεκ. 4429, ν (ςἾδη.) 15 οαγε(εα Ὁγ Ξ5. Οπ ὑπ ([πῇ, 405.), 5.6 Ο.-Κὶ ττ2}. 

9-19. Αοοϊάομίδὶ ἀθ]θτηθηὐ πὰ 108 ΘΟ 564 10}068.----Α ΝαζΖίτγιία 

ὙὯΟ σοπΊα5 δοοϊἀδηίδ!ν ᾿ηῖο σοηΐϊδοϊ τυ [Π6 ἀεαά 15 ἀεῇῆϊεά; 

ου ἴμ6 βενθηΐῇ ἄδγ αἴίογ {π6 δοοιάξηϊ ἢ τερδίῃ5 ἢ 5 οἰδδῆπεββ. 

Ης πιυδὲ ποθὴ 6 δἤογη, δηά οὐ ἴπε ἔοϊοιννίηρ ἀδΥ ΟΥ̓ 8 

5 Π- ΟΠεγίηρ ἀπά 4 Ὀυγηι-οἤἴεγιηρ, εαοἢ σοηείϑίπρ οὗἩ ἃ τυγί]Θ 



ΥἹ. 2--ὸ ός 

ἅἄονε οΥὐ γοιηρ ρ'ρεοηυ. Ης ἰπδη στερδῖης ἢῖ5 δδποί!υ, δηά 

ταυκὶ πογαδέζεγ Κεαρ ἰπ6 ψῇοΐα οὐ ρίηδὶ ρεγιοα οὗ μὶ5 νον. 

ΕΤΏΔΙΥ, δα οἴἶογθ ἃ γοιυπρ᾽ σῆδερ 85 ἃ ρ] -οὔετγίηρ. 

ΤΠε οοπαάϊτιοηβ πὑπάθὺ νυ ΠΙοἢ ἀεβίεπιοης ἔγοηι {16 ἀσδά ἰς5 

οοηϊγεαοϊεα δῖα ρίνθη ἰῇ Ὁ. 19, δηα πτοία της ν ἴῃ {πεῖγ 

δρρ]οδίίοη ἴο ἴπ6 Ναζίγιε ἴῃ λ᾽η517 νὶϊ. ΖΕ. 

9. 4πῶη λὸ ἄρλιο ἐλ λοακ] πὰ δοῖ οὗ ἀεβ]επιαπε 5 δειτι δυϊοά 
ἴο [ῃς ΝαζΖίτιϊα, (πουρ Πὶ5 σοπίδοϊ ψιῆ ἴπ6 ἀδδά ἰ5 υπιηΐϊεη- 

ἰἰοραῖ. Βαυῖΐ υπίηϊοηςοηδί βῖη οἷαγϑ ἃ ἰαγρα ρατγί ἰῃ {Π6 ῥγ 6 Εν 

[ανν, 85 ἱπάεεά εἰβείνβεγα, "5. 19.8 (Ὁ οοβ--- - .}ῖὴε σλαῖὶ σλαῦυό λὲς 
λα) ερ. ν.ὅ η.---Τῆε ἴανν ἄοαθ5 ποῖ βίαϊε ννῆδί ἰ5 ἴο 6 ἄοπε 
τυ τ[Π6 δαῖτ ἴῃ [Π15 σαβα (οἴ. ν.18), ὈυὉ τ[πΠ6 Μιϑῃηδῇ γεοογάς 
ννδδί, τνὸ πεεά ποῖ απεβθοη, ννὰ5 ἴπΠ6 δηοιθηΐ: ργδοῖίίσθ. Τῆϊς 

δαῖγ ννᾶβ διγίοα (Τοριῆγαλ νὶϊ. 4)--- τ εα, 45 ΔΠΔΙΟΡΎ βιιρρεβίβ, 

Ὀεοδιβα τποίδδη, δηά (πογοΐογα ἀδησείοιβ (ΚΝ. Ε. ϑπλῃ, 4 ̓6ι. 

«δ 1.1 350 ἥϊ., 2.269 8.). 

ΤΌς ἐοϊονίηρ ἰπϑίδηοςϑ, ἰδίκοη ἔγοπι Ἐγδζεγβ 8. ἷ. ,χ87-.2809, τ! 
τῆγονν ᾿ρῃϊ οἡ {π6 ργορϑῦϊα οτρῖπ δηα ογρίπαὶ σἰρηιιἤἔσδηςσε οἴ τΠπ6 τῖϊα : 
“Αἱ Ηϊεγαροῦϑ ἢὸ τῆδη πιὶρῶϊ εηἴεγ ἰῃς ρύοδὶ ἰδπρῖε οὗ Αβίαγίε οἡ {πε 
Βδῖηε ἀδΥ οἡ νυ ΐο ἢ με παὰ βεεὲπ ἃ σοῦρβε; ποχί ἀδὺ ἢς πῖρῃϊ εὐΐεῦ, ῥγο- 
νϊἀεα Βςε δαὰ ἢτΞβὶ ρυγἢεα Πιπιδεῖῖ Βαϊ πε Κιπδηγθη οἵ ἢς ἀδοεαβεά τνογα 
ποῖ ΔΙ] οννεα ἴἰο 5εῖ ἔοοΐ ἴῃ ἴπὸ βαποίυδευ ἴον (ἰγίν ἀαγ8 δον (ῃ6 ἀδδίῃ, 
πὰ Ῥείΐογε ἀοίηρ 30 {πῃ ν δά ἴο 5σῆανε {πεῖν ἤδαα 58 " ([υοίδη, 2 α δ γγία, ς3). 
[ἡ δποϊδηϊ [παᾶϊὰ πιουγηοῖβ αἱ ἴῃς “ επὰ οὗ ἴΠ6 ρεγίοά οὗ πιουγηΐηρ ουἱ {πεῖν 
Παῖς δηά 4115, δηα υ86 πονν ν655615.᾽ “Αἱ Αρννεὴ (ἵν. Αἰτγίοα) νυ άοννβ δηὰ 
σἱάοννοτβ δὶ {πε ἐπὰ οὗ πεῖν ρεγίοα οὗ πιουγηΐϊηρ νναϑῇ 1παπιβοεῖνεϑ, σθανα 
{ῃεῖν μεβδάς, ραγε ἴπεοῖγ Ὧ8115, δἀηαὰ ρυΐϊ οἡ πενν οἷοί ; δηᾷ 16 οἷά εἱοίἢ5, 

1Π6 5ῆογῃ μαὶγ, δηὰ (π6 η811-ραυίηρϑ ἀγὸ 411 θυγηΐϊ." Α ρῥγδςοίϊςα 15 ορβεγνοα 
ὉΥ 5οπια Αὐυίγα] 5 “ οὗἩ Ὀυγηίηρ ΟΗ ραγὶ οὗ ἃ τυοπῆδπ᾿ 5 ἢαΐγ αἴογ ἽἢἹ]Ἱά- 
Βἰγίἢ, 48 τνε}} 85 Ὀυγηϊηρ ἜΝΕΓΥ να 5561 νυν ἢ ὯΔ458 Ὀδσεη υβεα ὈΓΚ Ποῖ ἀυτγίην 
ΠΟΥ ϑδεοϊυβίοη. δγεα ἰδ Ὀυγηΐηρ οὗ ἴῃ6 τυοπιαπ 8 Ὠαὶγ βεαεπὶα ὈΪδίπὶν 
ἰηξοηάεά ἰο 5εγνα (ἢε 88π|6 ρύυγροβε 88 ἰἢς Ὀυγηΐηρ οὗἩὨ [86 να5586}5 τιδϑ Ὁγ 
Ποῦ; δηὰ 859 ἴῃεῸ νε5856}59 ἀγὸ Ὀυγησα Ὀδοδυδα {ΠῸῪ δγὰ δεϊϊενο ἴο ὈἊ 
ἰδιηϊθ ἢ ἃ ἀδηρέγουϑ ἱπίςοίου, 50, ννῈ πιυϑὶ ϑ0ΡὈ0ο56, 5 δ'50 ἴα Παΐγ." 

Ο» ἐλ6 αν οΥὙ λΐς (τεοονογεά) οζϑαηι655] πὸ βροοίδὶ δοῖ οὗ 
οἰεδηβίηρ (ορ. ἘΝ.) ἰαἴκεβ ρίαος οἡ τῃ}5 ἄαγ, δυΐ {πὸ εἴεοῖς 

οὗ ἀεβίεπιθηῖΐ πᾶν ΌΥ {Π15 {ἰπ|6 Ῥεσοηθ δχῃδιιίεα: ορ. 1012 

““Οη {πΠ6 βανϑηϊῃ ἀδν ἢ6 5411] 6 οἴθδη." ὙὍὉῃ6 πιοῖὰ δοίϊνε 

Ῥίοσαϑϑ οὗ τορι [Ιδζϊοη ἰοϊ ον οὐ ἴπ6ὸ πεχῖ ἄδυ; 50 δἷςο 

[μν. 1518:18. 107, Τῆς Ναζίγιῖθ, ἴθ βρία οὔ ἢἰβ βυροσγίογ 
ΒΔΠΟΙΥ, ἀο65 ποῖ βυ ον ἰοηροῦ ἴπαη δὴ οὐγάϊπηγυ ᾿ϑγαοῖῖῖο 

9 
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ἔτοπι {πε εθεοίς οὗ ἀεβίεπχοπε; Ὀυ {Π6 τα 5 ἀγὸ ποσὰ εἷδθογαῖα. 
ΤΠΣ ΟΥΑΙ ΏΔΓῪ πιδῃ 51 ΠΊΡΙΥ Πδά ἴο Ὀ6 Ξργηκίοά ἢ (Π6 “’ τναῖος 

οὗ υποϊδδῃηθ55 ᾿" (566 οἡ 199), δηά ννᾶβ ποῖ γτεαυϊγεά ἴο Ὀτεβεπηῖ 

οἴεσιηρβ. Τῇ οἤδγηρβ ἐχδοίεά οὗ πε Ναζίγιῖα δέζεσγ ἀ6ῆϊε- 

πιθηὶ (νοὸ ἔαγῖ]α ἄοναβ οσ γοιυηρ ὈΪρεο 5) ἀρρεαῦ αἷβο ἴῃ 

οἴπεσ οοπηθοῖίοηβ, ἴκδν. κΓ 128 1425: 1.4 3... 1 ττὧἂβ τς 
ἰΙεαϑὲ Ῥυγάδηβοπια ἔογηι οὗ δηϊΐπιαὶ βδογίῆσε (ςρ. ἴχεν. 57 128). 
Τῆαδ πιδίη ραγὶ οὗ ἴῃ6 Ἔχρϑῆβα ἴο ποῦ ἃ ΝαζΖίγιία ννὰβ ρυῖ ἰη 

{Π6 6456 οὗ 42η ἰηϊογγιρίοα νοῦν γδβ ἅτ ἴο {πὸ σι] -οὔετγίηρ, 

ΠΟ τνὰβ αἷθο σγεαιϊγοά, δηά οοηβίϑίεα οὗ 86 γεδυϊ πρὶ δ6- 

Ια, ν.13.---11 Α πῶ λδ «λαϊὶ λαλίοτο λὲς δοα!Ἶ ἴμ6 βιι)εος ἰ5 
1ῃ86 Ναζίγιῖα; 6 γτῃδίίονβ, δες ἀδβϊίηρ (ν.9), Ὠὶ5 Πε8ά.--- 

12. Α»ά δ «λδοῖδ τοῤαγαζθ ὠπίο γαλιοολδ ἐδλό ἠ4)γ5 οὗΓ Ἀὲς 
σοῤαγαξίοη} ὯΘ 5}|4]1, δον γεοονδγίηρ [ἷ8 οἰεδπηθϑβ, οὔβογνα 
18 νοῦν ἔογ {πὸ 111 ἸΘηρῚἢ οὗἩ Εἶπια οΥΙΡΊΏ ΔΙ ἀδνοίεά, 5ἴηςα 
1Π6 ἄδγβ Ὀδίοτγο ἢὶ8 ἀδῆίεπιθηῖΐ δα ποῖ δ᾽ ονεά ἴο οουῃηῖ. 

Αρςοοτάϊηρ᾽ ἴο {πὸ ΜιΞῃηδῆ (λ΄αδ:»7 111. 6), Οὐδοη Ηεοίδηδ (ΠΗ͂. 

50 Α.}.}, 7υ5ὲ δ πα οἷοβε οὗ ἴπ6 βανθὴῇ γεδῖβ ἔοσ ψὨϊοἢ 5ῆε 

Πδά ἴδκβη [6 νοῦν, νγὰβ δοοϊἀδθηΐδαιν ἀδῆ] δα ΟΥ̓ ἃ οογρϑα, δηά 

σΟΠΒΘαΌΘΠΕΪΥ Ὠδά ἴο ζεερ ἴπ6 νον ἔογ ἃ ἔυγίπογ ἴση οὗ βδενεη 

γεδγ5.---Α λἀδοϊαγηδ. .. γα ρμεοζεγίηρ) [Π6 τεᾶϑοη ἔογ ἴῃς 
συ -οἰδογίηρ (2ςλάη), 15 ποῖ βίαϊεά, ποῦ 18 ἱΐϊ εἶδα. Οοβϑιρίυ, 

8ἃ5 ἰπ {πΠ6 σᾶ56 οὗ ἴῃς σι -οἴξαγίηρ ἀεπηαηάεά οὗ ἃ οἰεδηβεά 
ἱεροῦ ([μὸν. 1415. 3.} 1 ἰ5 ἔοσ ξοπι υπἰζποννῃ δίῃ νῃοἢ τνᾶϑ5 

οογίδιηϊν, 85 ἴῃς δγριυπιεηΐ οὗ 7οδ᾽5 ἔγιεπάβ σῆοινβ 5, δοοογάϊηρ᾽ 

ἴο ἴμ6 τπουρηξ οὗὨ ἘΠ6 {ἰπ|6 (αρ. ὄνεη ἰδίδγ, [η. 97), ἴπ6 σαυϑε 

οὗ βδυοῦ πιιδέογίυθηδς 8.5 ἰἱθρῦοϑξυΥ, δη4 ΠΊΔΥ Ῥοῦῃδρϑ πᾶνα Ὀδοη 

σοηδίοτοα {πΠ6 σαιδα οὗ 5ιοἷν πιὶσδάνεαηζιγεβ 85 8 Ναζίτ δ᾽ 5 

ἀεβ]επιεπὶ Ὀγ ἴΠπ6 ἀεδά (Ὠ1.). Οἰἴδμοῖς ὄχρίδίη [πὰ ρα] -οἴἴδυηρ 

Π6ΓΘ 85 ἃ γαοοπΊρθηβε ἴο Ὑδηνν ἢ ἔογ (Π6 ἀοἶαν ἴη ἴΠ6 ἀἰδοπαγρα 

οὗ {π6 νοῖν (ϑῖ4. ΟΥ͂Δ 11. 257; Νονν.). 

9. ὈΝΠΒ »Π58Ὡ] 11|, “ἴῃ δὴ ἱπϑίδηϊ, ᾿πϑίδπιν, " ἀπά 50 “" νεῖ 5βυάδάξηϊγ," 
Ο..Κ. τ221ὲ] εηά. Τῆε ἵνὸ ψόογάβ δρρεαγ ἰο Ὅς ρυγὸ ϑυποηυπὶβ (ςΡ. 
Ῥῃ. 6᾽δὴ) αηά ἴῃ οτἱρίω ἰἀθης δῖ, ὈΚΠΡ Ὀεϊπρ ἃ βοπεησδα ἔογηι οὗ ὈΡξ9. Ορ. 
Αβϑγγ. ἐπα ῥί αηὰ ἑπα ῥέἐέπερεα, Ὀοϊὴ Ξε "" ἸΏ 5ΙΔΏΓΥ " (Π εἰ. 4“:»ν. ανπά- 
εὐὐγίεγδμοδ, Ρ. ς53α). 

18---20.---ΤῊῈΘ0 σἱΐοβ δὖ 080 σοποϊαδίου οἵ {886 νο7.---Α (ῃς 
οοποίυδίοη οὗἩἉ 188 νονν ἴπ6 Ναζίγι:θ 5 ἴο οὔ ἃ Ὀυγηϊ-οἤἴἶθγίηρ, 
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8 51η-οἴπγίηρ, δηά ἃ ρεδοα- οἴεγηρ, ᾿οροίποῦ ἢ δα οσυξίοην 

ΔΓῪ τηθδὶ-οβεσίηρδ δηὰ 1Ιραϊίοηβ, ν.15.18 ΑΠδγ {π656 ἢᾶνα 
Ὀδοη ρζοβθηϊεά ὈΥ [6 ργίεβῖ, ν. 6". τη6 Ναζίτγιτα 15 ἴο σῆανα οὔ 
ἢ15 ἢαῖγ δ (ες ἄοοτ οὗ [πε ἴδηξ δηά ἴο Ὀυγη 1 οἡ {πΠῸ 5δοζγεά 

ἢτα, ν..8. ΑΠἴεῦ 115 πὰ ρῥγίεσὶ 15 ἴο πιαῖζε ἃ νανθ- οεγιηρ οὗ 
ἃ ρΡοτγίΐίοη οὗ {π6 ρεδοε-οὔἴεσγιηρ δηᾶ {πε οογϑαὶ-οἤεδγηρ; 1815 

ὈδΟοοπΊ65 ΠΟΙΥ, ἀπά, 45 βυοῦ, πε ρεογαι σῖτα οὗ τη ὑτίεςί. Τῇε 

ΝαζΖίγιθ πᾶν πον ἀγιηἷς νἸη6. 

188. Ορ. 5539 ῃ. --- ,͵Ἴὸ τλαδὲ δὲ δγοιρλ ΜὮΥ ἴπὰ Ναζίγιτε 

5ῃβουϊά πεεά ἴο 6 Ὀτουρπξ ᾿Ἰηϑτεδά οὗ σοπιηρ ΌΥ ΠΙΠΊΞΕΙΕ 1 15 

ποῖ ΘΑϑύ ἴο 5886ὅ. Ῥδγῆδρβ, 8ἃ5 Π)]. βυρρεβῖβ (566 ρῃ1]. η.}, {δε 

Β'γδηρ η655 οὗ [6 ρΆ556 606 15 ἄτα ἴο 8η ἰηϊεγροίδίίοη, δηά {πε 

1νν οὐ ρῚ ΠΑ] γδη---- ἢ (Π6 ἄδν τνπεη ἴπ6 ἀδγϑ οὗ 5. ΝαζΖίγιε- 

βΒῃΐἷρ δα οοπιρΙεῖεά, 6 5411] Ὀγίηρ ἴο [ῃ6 ἀοοτ οὗ {π6 ἰεηΐϊ οὗ 

τηδαῖϊηρ ἃ γοδιϊηρ Π6- ἰδ νυ τῆοις Ὀ]επ πῃ ἰοῦ 4 Ὀυτγηΐ- 

οἴετγίηρ. .. .᾿.--14. ΤῈ θυγηϊ-οἤεγίηρ 5 μετα πιεητοηδά Βοίογε 
(Π6 5ϊη-οὔἴεγίηρ (ορ. [μαν. 125. 8; οἵ. ν.11.16), Τ1ΠουΡὮ πὰ ΙΔζίογ 
νν85 ῬγΓΟΘΌΠΙΔΟΪΥ οἤεγεά ἢγϑι.---- πὸ λδ-ἰαριδ] δοοογάϊηρ᾽ ἴο {Π6 
Ι,ονὶ το] ἰανν (αἴ ναγίδηςα ἴῃ {Π15 τεσρϑοῖ τυ Θαγ]οετ συ στ ΠῚ, 

ΟΡ. 1 5. 612, νοῦ τεαυϊγοά {πᾶὶ δηϊπγαΐβ ἔογ Ὀιγηϊ-οἴεγίηρϑ 
5ῃουϊά ὈῈ οὗ {π6 πιαῖβ 5βὲχ {([νὰν. 15: 10. 2218.) ώλοιέ δέεηιϊδλ}] 
[,ἐν. 2218:35- Ομ θευθ-ἰα»ηὉ] ἴμλ6 ἔξ πγδ]6 σῇεερ ἔογ ἃ δἰη-οἤδγιηρ, 
δοοογάϊηρ ἴο [μδν. 482 ςθ,.--Οη6 γαρη) [ἢ8 δηϊπιαὶ ἔοσ ἃ ρεδοο- 
οἴἴετγίπρ᾽ πιῖρηξ Ῥα εἰἴπαῦ πηαῖθ οὐ ἔδπιδαῖθ, [μαν. 41:6.--168, ΤῇΒ 

ἢ ΓΑΒΘΟΪΟΡΎ Παγα οἰ οβαῖν γαβα 065 1ον. 713. - (ακε5] 566 153 ῃ, 

ΤΑοῖν τιϑαϊ-ογεγίηρ απ ἐλσὶγ ὥγίρλκ-ο)εγίη 5] ἐ.6. 16 πιεδὶ- 
οἴεγίπρ᾽ δηά Πραιοηβ τεαυ τε 845 ἴἢ6 δοσοπιραηϊπιθηῖ οὗ {Π6 

δυγηῦ- δηά ροδοθ- οἤδγιηρ5 ι5Ξῖ πηεητ!οηξά ; δοσογάϊηρ᾽ ἴο 1 ς’ ὁ 

{π656 νψουἹά ἰορεῖμεσ οοηϑὶβέ οὗ χῖ οὗ ἃ ξίη οὗ ἔπε πιδᾶ] (-- 
δροιξ 4} ρἱηΐ5), τίς οὗ 4 Ὠίη οἵ ν πα, δηά [Π6 βαπὶ αυδηῖν 
οὗ οἱ]. ἈΑρρδγεπῖῖίγυ, πεγεέογα, ἴΠ 6 πιεαπίηρ᾽ οὗ ἴΠ6 ψῃοΐα νοῦβθα 

ἷς {πὶ [πΠ6 οτάϊηαγν δοοοπηιρδηϊπιεηῖβ οὗ [ἢ δδογίῆοθς ἴῃ {ῃε 

ἍΑΥ οὗἁ πηεδὶ, οἱ, δηά νυῖηθ δία ἴο 6 ργεβϑεηϊοά, δηά δἷ5ο 

ἃ οοτγθδ᾽ -οὔδσιηρ, {πΠ6 οπαγδαοῖοσγ οὗ νηοῦ ἰ5 δἰδίθα ἰῃ οἷδιιβα 

ὦ, Ὀυϊ ποῖ ἴπ6 αυδης65. Βαξ {π6 αὐνϊκνναγά ΑΥ ἴῃ ἩΏΙΟΝ 
(η15 ἰ8 δχργοϑβδεά, δηά Ἂϑρθοῖδ!ν [Π6 ἰοοβα διίδοςπιεηΐ οἵ 

οἴἶδυβα δ, ΠΊΔΥ γΜ»Ὲ}} γαῖβθ ἃ αιδδίίοη 858 ἴο {π6 οτἱρί παν 

οὗ ἴῃς ἢἥπαί οἶαιιδα οὗ [15 ν. δηὰ σοηβεαυεηῖν οὗ ν.ῦ, ΤΗΣ 
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Ῥτοῃουηϊηδὶ βιυῆχεβ (ἸΏ ὉΠ5Ὁ) δηά ὉΠΠ)5) 5δουϊά τείογ ἴο 
Αἷ1 τῆς ἔογε-ῃπαπηδά οἤεγιησδ, ἱπουρῃ, 85 ἃ πιαίϊεγ οἵ ἔδοῖ, 

{ΠΥ σαπηοῖ τοίεγ ἴο ἰπ6 5 Π- οΟἴἴεσιηρ, νι οἢ τνᾶ5 πανοῦ δοοοηι- 

Ρδηϊεά ὃγ {πε56 οεγεδὶ-οἴδσγιπρϑ δηὰ ᾿ρθαϊίοηβ. Εογ ἰΐ 15 ἴοο 

μαζαγάουβ ἴο δγριιδ ἔσγοπι ἴον. 1410.29 τῃα! [86 5[η - οδ Πρ' 

αηάογ Ἔχοορίϊοηδὶ οἰγουπηβίδποθϑ ννὰ5 δοσοιηρδηϊθα ΌὉΥ ἃ πιεδ]- 

οἤἴετγίηρ ; ορ. κδ,)λγθ οὐ ἴπ6 ργθβδθηϊ ρ455ΔρΈ. ---16. 4π᾿ὴ4 λ6 

2γίοοέ σλαΐὶ 2γόϑοηιέ ([επ|} δον γαλτοσλ) ΨΩ τοΐεγβ ἴο 1Π6 

Ὀτηρίηρ οὗ ἴΠ6 5δοῦβοα ἴο [6 «αἰΐαγ: Ἴρ. ἴδ δἰϊογηδῖνθ 

ἰάἸοπὶ 5:55. --- Ανποῖ τλαῖ 9772) λὲς οἵ - οδεγίηρ) ἴῃ6 νϑγ Πεγα 
564 (Π}"}) 15 ““ πιδδηΐ 845 ἃ ϑι ΠΊΠΊΔΤΥ ἀδεδογιρίοη οὗ [ἢ6 ργοσθϑ8 

οὗ βδογιῆςς " (Ὀτίῖνογ 'π Ηδϑειηρθ᾽ 222. 111. 5486); ορ. Εχ. 2053, 
μὲν. 97.---17. Ἡἐὰ λδ δαεζοί 97 ὠρπθαυσηδαῖ δγοαα] ν.153.---- Πἰς 
γεθαἰ-ογογίηρ᾽ ἀπά τς ἀγίηλ- 77,670] ν.1δὺ; Ἦδτγα πε βυβῆχ γεΐεγβ 
ἴο ἴδε τἂπὶ οὗ ἴπ6 ρϑδοθ- οἤεγιηρ; ἴῃ ν.1δ 16 δυίπογ Ὧδ85 ποῖ 

τπουρῆϊ 1 παοαϑϑαῦν ἴο ταΐοσ ἴῃ ραγίιουΐαγ ἴο ἴπ6 οἤεγιηρβ 

δΔοσοσηρδηνίηρ ἴδ6 Ὀυγης- ΟΠ τη ρ..---18, 42 2λ6 00» οὗ ἐλ6 ἐδηξ 
97 νιοοίΐηρ) ἴῇε Ναζίγια βῆδανεβ Ὠἰπιβοῖῦ Ὀεϑίάθα πὰ 5ἰδίη 

ρεδοε-οἴδεγιηρ (ορ. [μαν. 42), δηά ἴπδη ἴἤσγονβ πὰ Παῖγ ᾿ηΐο 

Δ16 3γὲ εὐλίολ ἐς μρ 0167 λα φτασγίβεο οὗ ῥέαοσοό - οὔεγίηιρς, 1.6. 

ἰηῖο ἴῃς ἢἤγα οὗ ἴπΠ6 δἷίαγ ψῃο ἢ δἷςο βἰοοά δἱ {Π6 ἄοογ οὗ ἴδε 

ἰεπί (Εχ. 405). Ταῆΐβ 15 πιοσα ργορδθῖβ ἔπη 186 ορίηπίοη δὶ {παῖ 
{πηΠ6 ἤτα τείεσγεα ἴο 15 [παῖ οἡ ΏΣΟἢ {πὸ Πδϑἢ ἔογ σοηϑυπιρ- 

τἴοη ΕΥ̓͂ [ῃ6 ρτίοδὶ δῃηά ἴῃ6 Ναζίγιτα 15 θείηρ' ὈοΙ6Ὰ.---“ Ποὺς 

ἰίδαυβ οοπιδηὶ ἀεδαϊ!οδπαάϊ εἴ ΟΠ γοπαϊ πιογαπὶ ἱπίογ ᾿σγδοὶ ας 

(ρορυΐαπη θη] 5πὶ: ραγνισδοαπὶ)} τοΐογανὶ : δαπὶ δυΐοπὶ ποη 
ηἶβὶ δά οβίίαπὶ Ταῦθογηδοι νεῖ ΤαΠΊρΡΙ! ἄδροηὶ νοϊαϊῖ, πα αἰτοῦ 

Ῥορυΐι5 1116 ογίμεϑ βιιοβ ἰῇ δύῦοσγα δδογα Ξυβρεπάσσγεϊ, δυὶϊ (δά 

πιογοπὶ 560 0}}} ἤμν!!5 δὶς ἰἄο]15 σοηβεογαγεῖ," ϑρϑησαγ, 226 

Ζορίδιςδ, Ὁ. 606. ΤἼκΒε (τοαϊπιεπί οὗ [π6 Παῖγ οὗ ἃ Ν᾿ αζί γα τνῆο 
[85 ἀν σοπιρίείεα ἢ]5 νονν 18 οἰδαγίν ἃ ϑυγνῖνδὶ οὗ δαϊγ- 

οβδυιηρβ---ἃ βρϑοίεβ οὗ οβδγιηρϑ τἱάεἶγ σργεδα ἴῃ δηζαι τ, 

δηά 511] εχιϑίεηξ ἴῃ τῆογα οἵ 1655 ργιπηνα ἔογΠΊ5 ΔΠΊΟΠΡ' ΠΊΔΗΥ 

Ῥδορίθϑ. ϑϑδπιϑοηβ αῖγ, ΠΟ ννᾶ5 πονοῦ ουΐ, οαπηοῖ μᾶνα 

Ὀ6δη ἱπίθηάεά ἔογ δὴ οἤεγιηρ. Τυβ, (πουρἢ (Π6 στοιντῃ οὗ ἴμ6 

ἢδὶγ 15 σοτηπΊοη ἴο ἴπ6 Ναζιγιῖαβ οὗ {Π6 δαγὶν βίογίεβ δπηά οὗ {86 

'ανν, 16 Ῥυγροβα ἴὴ {Π6 ἔννο οδϑεβ 15 πηδγκεαϊν αἰ εγοηΐ, 

4409, ΠλΞῆϊ, 



ΥΙ. ᾿ι6-τ 6ο 

Α εοπιπιοῦ δεϊϊεῦ, (δὶ (ἢ Παὶγ 15 ραγί οὗ {8 πιαπ΄ 5 νἱϊδ] δεΐηρ,, 566 πὶ5 
ἰο δοοουηΐ ἔογ Ὀοΐῃ ἰγεδίμμεπίϑ. [{π6 οἠα πιαΐῃ οὔ]εςὶ 15 ἰο Κοθρ (ῃε 
τπλλ 5 ρονεῦ δηά νι δ! γ δἱ {πε [0]1, ἴπς Βαῖγ 15 πενεῦ βῆογῃ; [{ τῆς οὈ]εςοῖ 
5 ἴο ρῥγεβεηὶ (δα ἀεῖν ἢ ρᾶτγί οἵ {πὰ πιδη᾿ 5 11ἴ6, {πὸ Παῖγ 15 ἃ βυϊίϊδΌϊς 
τ6805 οὗ δοπίενίηρ (ῃ15. Ηδξησο (5 ἰγεαυσοπου ἰῃ οἤεγηρϑ. Τῆς 58πὶ6 
οδήεςς 15 ορίαδίπεά ἰῇ οἰποῦγ οα865 Ὁ οπορρίὶπηρ ΟΥ̓ δηὰά οἴεγίηρ ἃ ἤἥηρεγ. 
Νυπιογοιιβ Ἰηϑίδησαϑ οὗ Παϊγ- οεγιηρ ΔῪ Ὅς ἐουπα ἴῃ {ἢ6 ννογῖκ5 οὔ Ν. Ε. 
δι ἢ, ϑροόποεῦ, δη Εγδζογ, 49 οϊεά αῦονο; Τ γίον, γέρε. Ομέμγε, δὶ, 401 ; 
ΕοϊἹάζίμεν, Ἡωλανιοααηηίοδέ ϑέμα δη, ἴ. 247-251. ἩΗρτγε ἴξ πᾶν βυβῆος 
ἴο τεΐεγ ἴο οἷς οὗ ἵνος [υυοΐδη γεϊδίεϑ {μαὶ ἴῃ ϑυγῖδ ἴῃς πδὶγ οὗ οδι!άγοη 
νν85 ουΐ ΟΥ̓ δΔηὰ ἀεάϊοδιεα ἴο ἴπΠ6 ἀεῖίγ (ὧδ Ὅεα ϑιγγία, 60); ἰῃ δῇ δηποίθηι 
Ατδαδὶς ροςθπὶ ἴπεγα οσσυγβ ἴΠ6 οδίἢ---“ ΒΥ Βίπι ἴῃ τ οβε Ὠοηουγ {Π6 Παῖγ 15 
δῃανϑά οὔ" ((οϊάἀχίπεον, 249) ; 1ἃ νὰ58 ουπίοηατΥ νὰ {Π6 δηοίϊεηξ Αγδὸβ 
(οἱ ἀΖί πογ), 45 11 15 νὑἢ ἴπ6 πιοάεγῃ Βοάδνίη (Μεγ, ΣαΞέ οὐ λό ονάανι, 
511) δηὰ Νεῖν Ζεδίδηδεγ (ΤΥ]οτ), ἰο ἀεροβιὶ ἴῃς βῃογηῃ δαὶγ δί ἴῃς ἱοῃ--- 
8 5Δογιῆοία! δοῖ, δηά αἀἰβοεγεηί ἔγομι (6 πιογὰ ϑῃανίηρ οὗ [6 Παὶγ ἴπ πιουγη- 
ἱπρ, ΜΕΘ 18 ἴο ὃς οἰδεγννδθε ἐχρίαϊπθαά (8ε6 αῦονα, Ὁ. 65). Τῆς 5δοτσί- 
ἢς81] πδίυγε οὗ (ἢ6 ἰγοδίπιεπι οὗ [Π6 Πδὶγ τγ8ἃ5 8.11} οὔν!οι! 5 ἰο (η6 ἰαἰογ 1δνν5; 
δηά ἱπουρῇ ΡὮΠο᾽ 5 Ἔχρίδηδίϊζοη 15 ΕΙΡὮΪΥ γαδηςά, ἰξ 5δο αρρεηβ ἰδὲ Πὰς 
δἰρηΐϊβοδποα δα διίγυϊεϑ ἴο (ες Ὠδὶγ 18 τοί ἔδγ γεπιονεά ἔγοιι ἰῃς ργίπηῖνα 
νίεινν ; {πε Ναζίγι(ς᾽᾿ 8 νοῦ, 8580 ἢε ἀγριι69, 15 6 ρστεαῖεϑί οὗ 411 νοινβ, ἔοσ ἴἰ 

5 (ἢ ἐδαϊςδίίζοη οὗ {πᾶ πηδη 5 βεῖῦ; Ὀυὲ βίηςθ ἴδ δἰίαγ δύ οἱ Ὀ6 ροϊϊυιεὰ 
ΜῈ Πυπιδη ὈΪοοά, (Π6 δῇ οδηποί Ὅς οἤδτγοα ᾿ΙπΊβοὶζε ἤδησα {πὰ δαὶγ 

83 ἃ Ρογίΐίοη δηά γεργεβϑεηίδίϊνε οὗ (πὸ πιδη 5 561 195 οσοπιηεα τυ τῆς 
βδογίῆςθ. Τῇῆε παϊγ.οεγιηρ ὄνεη ραϊηεά ἃ ροἷαδος ἴῃ ΟΠ τί ϑιίδη ἢἰβίογυ, 845 
ἴῆ6 οκ56 οὗ υπ[πἴᾶη δηὰ ΗἩεγβδοϊ 5 Ῥγονεβ (αἰρῦοη, Ζ2)εοἰἦγιθ ανια Σαϊ, 
εα, Βυτγγ, ν. 169)... Τα ργβϑοῖϊίςα οὗ οἤδγιηρ ἰἢς Παὶγ 18 ἰπεγείογε ἰῇ πὸ 
ΔΥ Ῥεουϊίαγ ἴἰο ἴῃς Ἡεῦγεν8, ἢογ 15 (6 ογ βίη ἴο 6 βΒουρῃὶ ἰῇ ρδουϊαγ 
Ἡεῦτενν Ὀεϊϊοία, ΑἹΙ (δὲ 15 ρεουΐϊδῦ ἴο ἴπ6 τεϊ! ρίοη οὗ {πε Ἡδθῦτγοννβ 15 
(δι {πὸ οὔἴεγίηρ πιυϑὲ δα τῇδὰς ἰο Ὑδῃνοῖ δηά ὠοΐ ἰο οἰμεῦγβ, βυο ἢ ἃ 5 
1Π6 5ρὶ γι(β οὗ ἀεδδά, 

19, 20. Αἴεσγ {πε ἔδι ραγίβ δηά {π6 νίβοογα οὗ 1π6 γδπὶ οὗ {Πς 

ρεδοε-οἴδυηρ πᾶνα θεδη Ὀυγηεά οἡ ἴῃ δἰΐαγ (ν. 7), δοσογάϊηρ 
ἴο [,μαν. 4611 ,γϑοί. (6 ρ᾿γίαϑδὶ ἴαῖκοβ ἴπΠ6 5ῃμοιυϊάσγ, νηὶ ἢ Πᾶς 

τισδητπια ὈΘαη Ὀοιϊϊοά, ἰορεῖμεσ νι ομα οὗ ἴῃς οαἶζοβ δηὰ 

τυδίετβ, ν.β, δηᾶὰ τννᾶνθ5 {μο56 Ὀδίογα ἴπΠ6 αἱίασρ. Αἴδογ [τς 

για οὗ τννᾶανίηρ, ἴμεϑε Ὀδοοπια ἴδε ργορεσγίυ οὗ ἴῃ ρτγιθϑῖ, ἴο- 

Ραῖμεν ἢ τἴη6 Ὀγοαϑὲ δηὰ ἴπ6 {π|ρ ἢ, θοῇ [611] ἴο Ὠΐηι Ὁγ 

ἴΠ6 ρεπογαῖ ἷανν οὗ {π6 ρεδοιἊ-οἤεγηρ ([μεν. γ25. 51, ὄϑρθοίδ!ν 

34. το ἱ2-1δ., ὝΠΟ ρῥγιεβδὶ ἴπιι5 νᾶνεβ δπά γοοοῖνος ἃ ἰαγρεῦ ραγί 

οὗ {π6 ΝαζΖιίγιϊθ᾽ 5 ρεδοθ- οβδγιηρβ ἰμδη ἰῃ ογάϊπαγυ σαθος. Τῆα 

Ρεδοε-οἤεγίηρ' νν85 οπϑ ἴῃ νν ἰσῖ, ἄνθη ὈΥ ἴπ6 ργι εν ἴαιν (1μον. 

1.5), τῆε οἴεγεγ ραγίοοϊς ; νναὲ πΊδῪ {παγείοτε οοποίιιάθ τῃδὲ 
δὶ ἴπ6 οἷοβα οὗ [6 βρβοιῆεά γιίυδὶ {πὸ ἀἰδοπαγροά Ναζιγίῖο, 

ἰορεῖῃεγ, ἃ5 8 ΠΔΥ͂ ἀϑϑιπηιθ, νυν ἢ ἢἰ5 ἔποπάς, ραγίοοϊκ οὗ {Π6 
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βδογίβοϊαῖ τηδδαῖ. [{ πιᾶὺ πᾶν Ὀδθη συβίοπΊΔΓΥ ἴο ἄγη ἡ 1η6 
αἵ [ἢ]5 πιεδὶ ; δηά ἴο {π1ὶ85 ἴπΠ6 δηδὶ οἴδιβα οὗ [πΠ6 νϑῦβθ σοῦ 

τοΐοσ, πουρῇ, οἵ οουζγβα, ἴπ6 οἶδυδε --- 4»"ῶ α,ἰεγποαγαᾶς ἐδέ 

ΜΝασίρ6 πᾶν ὐγίμξ “οἴη 6- το ὍΘ Ὀυγοῖν δηα 51 ΠΊΡΪΥ ροτπι15- 

βῖνα.--190, Ζ.6 τλομαὁ᾽9) ἰὰ 1. (188) 1158 ἔογπιβ οπα οὗ {δε 
γαρυΐαγ ρογίίοηβ ἄμε ἴο ἴπὸ ργϑϑί.---90. Ζ.6 τυανε-δγοας] 50 
ΕΜ. Πεῖα δηά ἴ[,δν. γδβ το, Νὰ. 1818, Ὀυϊ ἴῃ Εχ. 207 ““τῆς 
Ὀγοδαϑδῖ οὗἩ τῆ8 νᾶνδ - οὔ σίηρ.᾽" ὙῴἔᾧὙὉὈΠ6 ρῥῆγαβθ 5 ΠΊΡΙΥῪ τηδδῃ5 

ἴΠ6 Ὀγοαδὲ ψῆϊο τὰ ννανεά (ορ. Εχ. 2055, [ὰν. γ8), Ζ.6. 
πιονεᾶῦ ἴο δπά ἔγο (νεῦν ὈγοῦδΟΪγ, 85 ἰγδαϊοη ταρογῖβ, ἴῃ 
ἴπ6 ἀϊγεοϊίοη οὗ ἴ86 8118.) ἃ8 ἃ βϑυπροὶ [δὶ 1 ψὰ5 ρίνθη ἴο 
Υδηνεῆ. -- 7256 ἐλίρὰ ὁ.) ἐλ οσονιέγίδιζτο} ἴλ6 ἘΠ Ρ οὗἁἨ (ῃς 
ζγώπιαλ (ΟΡ. 59 ἢ., 1ς9 η.) νὰβ {πὸ τίρῃι (μὸν. γ82) {Π]ΡὮ, 
ΜΠ Ιοἢ τνᾶ5 ταπιονεά (λήγαηι, Εχ. 2077) ἔγοηι [6 βοΐ οβεπηρ' 
ἴο 6 ἴπα ρῥτγίαδϑι᾿β ρογίίοη : ορ. 181 ἢ. 

43. πκῦῷ] Ο.-Κὶ γ4λ; 5.4. 2οιδ, 6τοξ.---ἰτκ κ"2] 11, “Οης 3841] Ὀγίησ 
.υἴπ|,᾿" “.6. ἴῃς ΝαζΖίγιις 5041} θῈ Ὀγουρῆς ΌΥ 5οπια ρεγβοῦ υππαπιεὰ (αν. 
1ο8α). Τηΐ8 158 οὐ τηδίεγιαὶ σγουηάβ (866 δῦονθ) ὑη}Π|ΚΟ] Βόγε; οἴπεγ 
εχρίδηδιϊοηϑ οὗ [πε ἰοχὶ γε, βοννενοῦ, ὄἌνδὴ πιοῦα ὀορεῇ ἴο οδ]εοϊΐοη. Ἐδϑῇῃὶ 
εχρίδιη8 1ξ, “6 5841} τίη δἰ πιβο γ᾽" ; Βυΐ τῆς ρᾶγδ11ς}5 ἔογ ἴῆς ργοποπιῖπδὶ 
80ς. 845 ἃ τγεῆσχίνε (υη]655, 45 ἴῃ εὐ. γ195, 1 15 δπιρῃδίίο) ἀγα ὑητεδὶ ; 
Ὠϊ. 345 "ΝΞ Ὥρ" ““δηά δε (Μοβϑϑ)ὶ Βυγίεα δἰπιβοῖ δ," 15. δῇ ἱπίογργοίδιίοη 
ἐπιροάγιηρ ἃ γἰάϊουΐουβ ἈδΌΌιηὶς ορίηϊοη, δηὰ ἰη [νον. 2216 ἰῃς 50]. διὰ 
οὐἿ. οὗ Ἰκστι οδηὴ δηά που] Ὅς τεραγάδα 88 γείογγίης ἴο αἰβαγαηῖ ρογϑοηϑβ. 
Κιδηῖρ (111, 2244} ἰγϑαῖβ ἸῚΝ ἃ5 γεβυ πιηρ ἰῃ6 ργοοδαϊηρ ΥἼ) (“ΝΖ 651"), 
Ὀυϊ ἰπ ἃ ἀϊβεγεηΐ 5686 --- Πα 588} Ὀγίηρ ἴξ, νἱΖ. ῃἷ5 μαῖγ." Ὁ. βυβρεοίβ ἰδδῖ 
6 ψογάβ Ἢν .. ΣΡ πτοῦ ν.} αγὸ δὴ ἰηϑογίίοη, δπά τῃδὲ, συ βεαυςεηῖν, τκ 
(ροϊηιπρ, ἔοσγνναγαά ἴο ἼΣ 623 οὗὨ ν.}5) ννὰ8 ρί δος 45 δῇ οὐ]. ἴἰο Μ32., ΨἘΙςΣ, 
ΌΥ [86 ἔογπιογ ἰπβεγίίοη, μα ὑὈδεη ἀερτγίνεά οὗ 115 οτγρῖπαὶ οὐ]. (ἼΣ 5523). .-- 
14. 10:3] 30, 'ἴπ ἀοβηΐϊηρ ἴπ6 ρὲ οὗ 8 βδογίῆςϊδὶ νἱοϊϊπα, γ1δ 1557, [ον. 125; 
Ὁ (815 δἰἰογηαῖοϑ Π5) 02 Εχ. 12, [δν. οὗ. δηϊρ, 111. Ρ. 293 ἢ., ἀϊδου5565 
(Πς 5πγηίδχ οὔ πε ργοβϑεηΐ ρῆγαδϑα. ----ἽΠ ΟΠ . . . 23] αὶ γᾶγε ροβι(ἴοη ἔογ (16 
ΠυΠΊΟΓΑΙ ἽΠε, Ὀυΐϊ ΟΡ. 1 5. 67; ἴῃ 35 δηά ἰπ ἴδε γεπιαϊπηρ ἔνο ἰπβίδησαϑ 

οὗ ἰϊβ υ86 ἴῃ {Π19 νεγβε, 1 οσουρὶοδθ ἰΐβ υδ04] ροβϑι(οη ἰπχπιεαϊαιοῖν αἴζοῦ 
{86 βυδβίαηϊνε; Κὄηϊρ, 111. 434:.---19, πῦῦϑ »Π] εἰμεν πῦρ 5 δος. οὗὨ 
σοηάπίοη Ξε “’ πε σῃουϊάογ δεΐηρ Ὀοιεά " (αν. 42, ΕΚ. 2), οἵ, 838 νϑυΥ 
Θχοθρί οηδῖν ἰὼ ΟΤ., ἔπε τηάςξ, δα]. αὐδ1ῆ68 ἃ ἀεἷς, ἡουη (Κὐηΐϊρ, 1]. 

334"). 

21. ΤῺΘ Βυβουϊρύϊου ἴο 0880 ἸΔΥΝ --- 71:5 ἐς ἐλθ απο ο77Γ ἐδέ 
Λιασ 6 αὐλο ἕαΐζος ἃ τὉο-τυ---ἰο ννῖῖϊ, δΐς οδογίγιρ' ἰο Υαλεσσλ ἐπ 

αοοογάαηοο τοὐϊὰ λὲς ΜΝασΊγεσλῖρ αραγέ ,ρορε «ολαΐ (οτ, Δηγ- 

{πἰηρ Γαγίπαγ ιἰς ἢ) ἀξς γιοαης ὁπαδίο ἀΐηι (ἴο οὔοῦ). ὙΠ8 



ΝΙ. 1τ9--Ἢ γα! 

οοηδίγυοίίοη 15 αυνκυναγά; Ὀυϊ {Π6 νον οἵ 1 υἀπάογγίηρ τΠϊς 
ἰγδηϑίδιίΐοη ἰ5 ργείεγαδία ἴο (ἃ 7---- (Π15 15. ἴπ6 ἷανν οὗ {πὲ 
Ναζιγιῖα νῆο νοννβ8 ἢ15 οβεσιηρ.᾿ Ιῖπ αἰπὺ οαβα ἴπ6 βυρϑογῖρ- 

ἰοῦ σοπᾶγπια ἴὯ6 οοποϊυδίοη ἴπαΐς [6 5δογῆσθς ἐογηγηθά [6 

πιδῖηῃ οἰαπιθηΐ ἰὼ ΝΑΖίγι 5 ἢΡ δ5 υπάεγείοοα ΟΥ̓ {πε ἰανν δηά 

1Ππδίγαϊοα Ὁ ἰαΐογ ῥγδοίϊοβ.-- -Τῆε ροϊπὶ οὗ [6 σιυθεογιρίίοη 

ἌΡΡΘΔΓΒ ἴο δα {Π15: [ἴΠ6 δϑδογιῆοεβ ργονι δά ἴῃ {π6 ἴανν δῖα ἃ 

γπεΐρτηετῦ; 1ἴῈ ἃ. ταῦ 5 πΊθδη5 δάμη, 6 πιὰ ΟΠοΥ πιοσγα, Ῥαΐ 

υὑηάοσ ηῸ σοπαϊίίοηβ 1655. Αηά ἱἔ δ ἴπ6Ὸ σοπιηπιοποσπιθηΐῖ οὗ 

ἢϊ8 νοῦν ἢ6 νοῦ5 ἰαγρεσγ οἤεγιηρβ ἤδη 6 ἴἶανν ἀεπιδηάσ, 

ἴπ6η Ὧδα πιυρῖ αἰδομαγρα π6πὶΔ. [Ιἢ, ἔογ ἱπθίδηοθ, ἃ Ναζίγιία 

ἴῺ ἰακίηρ 84 νον βαγβ, ““ἴ,ο, 1 δηλ ἃ ΝδζΖίγιίε οὐ σοηαϊίοη οὗ 

οἥεπησ 4 διυηάτεά Ὀυγηϊ- οἴετίηρα δηᾶ 4 διιπάγεαὰ ρϑδοο- 

οἤεγίηρβ θη 1 5ῇανε," ἰπθπη 6 τισί οὔεσ δοσοσγαϊηρὴν 

(5:2)λγ»γδ). Ἐσογ ἴπε ρῆγαβα 5) ΣΠ, ορ. ΕΖεῖς. 467, 1,δν. 1431. 
21.2.7. ΤῊΘ ΡΥΙΘΒΟΙΥ ὈϊθΒβίηρ ρίνεβ ἴθβα δπά δδδιίι 

ἐχριαβϑϑίοη ἴο {πὸ {πουρῃς πὶ ἰϑγδοῖ οὐνοβ 411] ἴο Ὑδῃνθῇ, 

ννῆο 5116145 Ηἰ5 ρεορὶς ἔγοπι. 411 ἤδγηι, δηά ργδηΐϊβ ἔπ 6πὶ 41] 

ἰδίηρ5 πεοδβϑάγυ ἔογ {βεῖγ νυν] ἔδλγε. 

Ἑδοΐ οὗ ἴῃ ἴῆγεθ ἀποαυδὶ [ἰη65 οὗ ἴπ6 Ὀ᾽ βϑίηρ σοηϑιϑῖς 

οὗ ἃ ἰἱοηρεγ, ἔο]οννεα ὈΥ ἃ 5βογίογ ποι ϑιοῆ. 

Ι: νουϊά αν Ῥδθθὴ πιοῦα ἴῃ δοοογάδησα νὴ Ῥ᾽5 σιεησγαὶ 
ταοῖμοά [ἢ ἐπα Ὀ᾽οσϑίηρ ἢδά ὕὍδοη ἱἰηϊγοάιοεοα ἰῃ οοπηδοίζίοη 

8 (Π6 ἢγσθὶ οοσδϑίοθ οὐ ψῆϊοῦ Αδγοη 5ο᾽θπληἶν 16 556 α 

1π6 Ῥεορίς (1μον. 9753.2); ροβϑίθίγν ἰδ οὔποθ βἰοοά {πογθ, ἔογ ᾿νε 
σδηηοῖ δα 5υγα ἔδπαΐϊ 5 ῥργεϑϑης 5 [5 ογἱρίηδὶ ροβιίίοῃ ; 566 

Δ ΌΟνΘ, Ῥ. 39. 

ΤΠΕ ὈΪεϑϑίηρ 15 ἱηϊγοάυοεά ὮΥ ἃ ἔογηιιἶα οπαγδαοίογςτῖς οἵ 
ῬΡ (ν.31:. 226 ΡΠ ΟΡ. 5δη.). Βυῖ ψΠΠς6 1 ἔοστηθά ραγὶ οὗ Ρ, {δπεῦὰ 

ποιῖῆογ ἢὰ5 θεδ ὩοΓ δὴ δ6 πιιοῦ ἀουδί ες τπαΐ ἰτ τνᾶ5 ποῖ 

σοπτροΞβοά ὃγ Ρ, δηά παῖ ἰξ 15, οΘοῃϑεαιθηῖίν, οὗ δαγίίογ οτρίη 

ἴπδη ἴπ6 ἀδΐς οὗ 18 ἱποογρογαίίοη 'η Ρ.0 ὍΤᾷδε 1Ἰπρτ σοῖς δβῆηϊ- 

ι(ἰε9 (ἀπά, ἱπάερά, τπ6 ρεηογαι ἴδεηοσ δηά ἔδεϊ!ηρ)ὴ οὗ τῆ8 

Β]6σϑίηρ, Ψ 816 πεν ἀδοϊςίνεῖγ αἰσε συ σἢ 1Ε ἔγοπι Ρ, γοϊδῖε 

ἱξ ἴο {πῃ Ῥβαΐπβ.0. [δ ἀρρϑαῖβ ἴο ἤανα ἱπῆυδηοοεά Ῥ5. 67 

ἀιγεοῖν, ροσϑι ΟΪγ αἷθο 5. 47, [ποι ρὴ {Π|5 8 ἔδ πιο ἀουδί- 

[υ]. [Ιτ 185 ργοῦδδθία, {πδη, πᾶΐ ἴπ6 Ὁ] σϑίπρ' 195 ργθ- σις ἴῃ 

οτἱρτη---α οἰϊδίίοη ἔγοπι δὴ δαυῖν Ῥβξβαΐπι, ἂἃ5 Αἀάι5 βξυρρεϑῖξ, οἵ, 
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ΤΟΤΘ ὈΓΟΌΔΟΪΥ, 84 Ὁ]6βϑίηρ δοΐι δ! υδεᾶ ἴῃ (π6 ἰεπιρία δὲ 
]Θγυβδίεπὶ Ὀεέογα ἴπ6 Εχιΐϊδ. 

Α 1Πυγρίοδὶ ρόδα, βυςἢ 85 (ῃς ὈΪεβϑίηρ 15, ἰπ ΒΟ ἢ [π 6 ΏοΪς ρϑορῖς 15 
δα άἀγεββθα ἴῃ {με 2πά ρεγϑ. βἷπρ., νου Βανο Ὀεθη ἃ πδίυγαὶ ργοάμπος οὔτμα 
ρΡεοποά οὗὨ ἰς ]οβίδηϊς ΕείογαιδίίἼοη. Τῆς οοηίγα ϑαἰίοη οὗὨἨ τογϑῃΐρ πιυκῖ 
να ϑιγοηριπεηδά [πῸ 56ηβ8ε οὗ (δε τγεϊρίουϑ υηἱϊΐν οὗ ἴῃς Ῥεορῖς 45 τνεῖ] 
ἃ5 ἰμαὶ οὗ {Π6 ὑηΥ οὗ Ὑδινεῆ. ὍΤΠα ὈΙοβϑίηρ πᾶν, οὗ οουτβο, Ὀς οοη- 
5 ἀΘΥΔΌΪΥ δαγίιοῦ; θυ ἴπ6 ρῬοϑβιτῖνα γοαϑοηϑ δἀαιςθα ἴος μοίαϊηρ [ἃ ἰο Ὅ6 
βϑυς ἢ γα ποῖ οορεοηῖ,. Εν δά (ΠΠέρέονν, Ἑπρ. (γ᾿ 11. 21) γεΐεγγεαά ἰξ ἴο ἴπς 
Μοβαὶς ρεγοά οὐ δοσοοιιπῖὶ οὗ 118 δηἰϊίᾳυς 5ἰταρ ον ; Ὠεὶ. (Ζείςελ». Μῶν 
ξένολδέρλε Ἡγέδεοησολαῖ μι. ξέγολἑέολες ζεδόη, 1882, ὉΡ. 113-126) ἴο (ἢς ὑγε- 
Ὠανὶάϊς ρεγοά οἡ δοοουηῖ οὗ 118 ἰηθπεηος οὐ (δε βαΐίη)5, ὅ:ε αἷϑο Κδηϊρ, 
Εὐἰηἰφέξεπρ, Ὁ. 186. 

ΟΥ̓ (π6 ἰαἴοσ υ86 οὗ ἴ6 Ὀεβϑίηρ (ορ. Εοοΐαβ. 5 οἶδ), τ1Πς 
Μιβπηδὴ ρῖνεβ ἃ ροοά ἀδαϊ οὗ ἱπέογπιχαίίοη : 1ξ ννγᾶὰβ υδεά ἴῃ {πε 

[6πιρῖα δὲ Ϊεγιβαίεηι ον ΟΓΥ πιογηϊηρ ἰῃ σοπηδοίίΐοη νυ ἢ (6 

ἀΑ1ΠῪ βαογίβοεβ ; ἢ βδοιθά Ὡδπὶα τννᾶβ ργοπουποεά, δπά ποῖ 

τερίδοεά ὃγῪ Αἀοπμαὶ. [τ τννὰ8 δἷβο γαρυϊαγίγ υδεά ἴῃ [π6 σγῃδ- 

ΒΌΡαΘΘ; ἴῃ μεθα 1 ννὰβ ποῖ ]Ἰπιοα ἴο ἴπΠ6 πιούπίηρ᾽ βϑενίοθ, 

Ὀυϊ ἃ δι δϑικαία ἔογ ἴΠ6 ϑαογεά πᾶπὶα ννὰ8 56, ΕΣ ἰδ 656 

δΔηά ἃ Ὠυπιθεῖ οὗ οἶπεῦ ἀεῖαὶ!β, 5βε6 7Ζω ρα νἱϊ. 2 ( τε δοζαλ νἱϊ. 6), 
νναρϑῃβει ἴῃ δυγοημυβιιθ᾽ έληαλ, 1. 264; Ηδρυτγρεγ, 

Κεαϊοπογοϊοῤάσίε, ἰ. ΑΌΓΏ. (τί. ““ Ῥυηιδβίαγβερϑη ἢ; ΗἩεγζΖέεϊά, 

Οδεοῆ. ἐεἷδς οίκες 27 πγασὶ, 11. τοϑῖ., τό2ξ ; ϑοδῦτγεν, Ο77Κ88, 

11. 457 ἔ. (Επρ΄. ἔτ. τι. 11. 82 ζ.). 

28. [ἡ Π᾿π|τηρ ἔμ ργογορδῖνα οὗ Ὀ]αϑϑίηρ ἴο ἴπ6 ““ 5οηβ οἵ 
Αδγοη" (6. ἴπε ργίαβδίβ), 6 ργαβεηΐ ἷανν, νι ο ἢ ρσονεογησά 

Ροβί-χῖς ργδοίίοθ, αἰ βεγα ἔγοπη Ὠζ. 1οϑ 21ὅ, νη οἢ πιδάδ 1ξ 

16 ργεγοραΐΐνα οὗ ἴα ψῇοϊα {γρα οὗ [μον 5111 δαγιϊεσ νὰ 

Ποᾶγ οὗ ἔπ Κιηρ ὈΪαβϑίηρ ἴπ6 ρεορία ἰπ ἴπὸ παπια οὗ Ὑδῃινεῃ, 

2 5. 618,.--.-94.-26., ΤΊ Ὀ]Θ5ϑιηρ πιᾶὺ 6 τεηεγθα--- 
Ὑδλν ἢ [655 {Π|66 δΔηά συδγά [Π66 : 

Υδῆν δῆ σαυβα Ηἰκ ἔδοα ἴο 

5.1η6 ἀροη ἴδ 66, δηά 5ῇῆον ἴποε ίδνουγ: 

ὙΔῆννοἢ [τ ὺρ ΗΙ5 ἔδοβ 

ονναγάς {ῆ 66, δηά δρροϊηΐ ἴπ66 τνεϊέαγα. 

24. γαλτοελ δίοςς ἐδ66] ὉΥ σταπίπρ' ἔγα{π| Παγνεϑίβ, ἰη- 

οὔβᾶϑα οὗ οδίίε, δηὰ βυσοθϑβ ἴῃ 411] υπαάογίδκιηρβ: ορ. Ὁ ιι. 

285:1.͵- 45ώῶώ »παγά ἐλ66} ἴλ 6 βαπηθ νν 5 ἢ Ἐχργοβϑθά πδρ δινεῖν 
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δῆ ἢ ρσυαγά {πεὸ ἔγοηι δνεγυίπίηρ, βυοῆ 845 ἀγοιρῃς οἵ 

ὨΟΞΈΠς6 ᾿ηνάϑίοη, ιοῖ ψουἹά ργενεηΐ ἴπ6 Ὀ]εββϑίηρ. 

5οηε οὔ ἴπα ἘΔΑΡΡιηὶς ἱπιεγργεϊδιϊοηϑ οοἱ]εοϊεά ἴῃ δέῤλγό τὰ ἱπιογαβιϊην 
- Ὑδμννθῦ Ὁ1655 ἴΠε6 τυῖτἢ ροββεββίουβ δη ργεβεγνε ἴΠδ6 ἷῃ Ῥοββϑβϑίοῃϑβ. 
Ε. Ναίμδη διά : Ὑδῆννεῃ Ὁ1655 {π66 τυ ἢ Ροββϑοϑϑίουβ δηὰ συεαγά ἴῃ 66 ἴῃ 
Ὀοαγν (ὈοαΠν Πε8118). Ε. Ιβαδᾶς βαϊά : Ὑδῆνῃ συδγά 66 ἔγοπι πε εν]! 
ῃπδΐυγε (» 10): ορ. ῬΓ. 432. Αποίπεσ ἱπιεγργείδίίοη : Ὑδῆννοἢἢ ρσυδγὰ 
1ἴῃες, 50 ἰμαῖ οἰεγβ δ  ποί γε ονοσ ἰμ66 : ΟΡ. 8. 121: Φ δ. ἴα. δὲ." 

9ὅ. γαλτοοῖ σαι Τὲς ποθ ἐο ολίηθδ ρον ἐλ66] Ῥ5. 419, 
Ὅλη. 97 (5); Ῥ5. 8ο“ 8. 30 ὦ. 1.10) (405.}; 1193 (3); 65 Ὁ (25) ; 

οΡ. 5. 47 (Ὁ ,.44 0) 8016 (6) ἀηά, 1 186 ταχὲ θ6 οοτγγοϑοῖ, οἵ. 5. οοϑ, 
ΤΠΕΙρὩ οὐ Ὀσγὶ Ρ ίηδ55 οὔ πα ἔδοα 5 ἴΠ6 5] ρ οὗ Ἰητναγά ρίδαβυγε, 

δηά, ἤδη τυγηοα ἰονναγάβ ΟΥἠΎ ἸροΩ ΔΩΥ ΟΠΘ, οὗ 4 ἔδνοιγαρῖὶα 

ἀϊσροκιτίοη ἴο Ὠἰπι; ἔνο πιθη τερογίϊπρ᾽ ἴο Ε. Ἰοξδπδη {πμαὶ ΒΕ. 

ΑΌΡδδμυ δά ἰοιιηά ἴγδαϑιγα, δηὰ δϑϊζεὰ ὮΥ (ΠΟΥ 5αϊά 50, το- 

ὈΪΙΪαά, ““Βεοδυβα ἢ͵5 ἴδοα βῃίηθϑ." β΄ ]η Ῥσ. 161|68 «ἐ ἢ ΠΙΡΉϊ οὗ 
1Π6 Κιίηρ᾽5 οουπίδηδηος᾽ 15 ραᾶγδ]16] ἰο “" ἢϊ5 ἕδνουν," ν.1δὺ δηά 

ΔηΓΠ τοδὶ ἴο “τ γαίῃ,᾽ ν. 8, Ορ. «αἷ5θο Ῥγ. 1539. 7οὉ 295: 
(Ὀυἢ πὶ, ““ἴἢ6 ΠΡῸΣ οὗ πὶῦ σουηΐεηδηοε σοοπιξογίεα ἴπ6 πιουγη- 

6. ᾽), Εσοίυβ. 733, δῃά τπ6 α56 οἵὗἉ 202 (Ξ- αὐ). Ῥεγῆαρϑβ 115 

πιοΐδρδον ἔογ ὨυπΊιδη ἕδνοιιγ ννᾶὰβ ΟἿΪΥ ἰςεα οὗ Ὑδῆνθῃ δέϊεγ 

ΠΊΘη δά οεαβαϑά ἴο Ὀοΐίανα ἴῃ [Π6 Ροϑ5:01Ππ|γ, ἀδηρέγοιβ δηὰ 

ΘΘΠΟΓΑΙΪΥ ἔδίαὶ ἃς 1 ννᾶβ, οὗ πιδη᾽5 βεαῖηρ' ἴῃ δοῖιιδὶ ἔδοθ οὗ 

αοά (Εχ. 332 εἰο.). ΜῈ Εχ. 2459: (Ρ).---ἰμ εἤεοί οὗ ἴῃ 6 ἤδγγ 
σίογυ οἵ Υδῃνεῆ οἡ Μοββϑϑ᾽ ἴδοο---ἰη6 Ἔχργθϑϑίοη Ὧδ858 20 σοῃ- 

ηροίίοη.--- πη αυοι» ἐλ66} ὮΠ, γεαυδηῖ ἴῃ ἐπ 6 ῥα πι5, πενοσ 

οὐσσιτϑ ἴῃ Ρ.---ῶθ. ΣῈ τῷ Ηρ ,μοο ἐοτυαγας 2566] ἴα εχδοὶ 
ρῆταβα ἄοεβ ποῖ οσουῦ δρδίη ἢ ἃ ἀϊνίης συδ]εοῖ, δηαά ΠΣ 

ἃ δυμηδῃ 5υδ͵εσξε Στ ἰ5 υδοᾶα ἰῃ βοπιανῃαῖ αἰ εγεηῖϊ βθηβες 

(2 5. 233, ]0οὉ 2235; 2 Κὶ. ο33. ὙΤῇε πεδίεϑί ρᾶγδ]]6 5. ἀγα 5. 
41(09 ,,18...,.16(15) 5 ἴῃ Απουγίδῃ ἴΠ6 ρῆγαβθ ““ἴο {τ ὑρ {86 δυε 
ὩροΟηἢ 15 υξοά οὗ ἀοά᾽ς ἔανουγαῦῖα τεραγά (Π ε]. 4455}. 

ηαρπαάειοδγέεγδεο, 4844). ΜΝΏοη Ὑδμνεῆ πιά Ηἰς5 ἕδος Ηἰς 

ογθδῖυγεβ τνεγα ἰγουδεα (Ρ5. 3080) τοφ439 4435 0); ψβεη Ηε 

τυγπηοα [τ ἰοννατάς ἐπεπὶ {πεῖγ οἰ ἔαγα ᾿νὰ5 βθουγα.--- οαγε] 
δι οἢ γαῖῃογ [ἤδη ρϑᾶςοα 15 {πΠ6 πιεδηίηρ οὗ ΟΦ Παγα : ἴξ ἰ5 ἔγθο- 

οπι ἔγοηι 411] ἀϊβαξίουγ; ορ. [οὉ 219, μον. )όδ, ὅϑοῦῖα εν ἢ 

4 ῥεείξία οἵ ἈδΌ Καβδηδ, 286 (οἰϊε Ὁγ Ὠε}.). 
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Ἰηϊεγργαίογβ ἴοοῖκ {6 οἶδιι56 ἴο Ὀ6 ἃ ργάγϑὺ ἴογ ἴπ6 δϑί δ᾽] 15πηιδηξ 

οὔ τς Μεϑββίδηΐο Κίηράοαι (15. οὐ 6), δηὰ τῆς ΠΡπε οὗ Ὑδῆν ἢ 5 
δος (ν.35) ἴο τεΐεγ ἴο ἴπ6 ϑῃθοηδῇ; 50 Ζ79 5,2 λη6.---97. Τῆς 
βοΐδπιη τῆ οθ-σερεαϊθα ρῥγοηϊιποίϊδοη οὗ δ αἰνίηα πδηια ἴπ 

τῆς ὈΪα5ϑίηρ βϑοιγαβ ἴΠ6 ργθβθηῆοα δηά ἔδνοιγ οὗ Υδῆνεῃ; οἡ 

[Π6 56 η86 [Παῖἴ Πρ ῸΓ5 Πότ οὗ (πε ροννοῦ οὗ πε ἀπγ ργοπουποεά 

ΠΔηΊΘ, 566 Ετ, ΟΙἸϑοῦγεοπί, 2226 αἰέοσίαγεοηζολα ϑολάξσωηρ 

ος Οοἱέος-παρεθης (1001). 

238, ἸΩΜ] Τῶς ἰηἤη. 405. 848 δὴ δάνεγριδὶ (Ο.-Κὶ ττ2}), οὐ ἱπιρεγαῖννε 
(ἐδ. ττ28δ8) ἔοτεθ. ϑοπὶς επιθηά ; Ηδυρὶ ργοροβεθ τίρι", οἴμβεγβ ὍὋκϑ ; Ὀαΐ 
Ὅκῦ [ο]οννεά ὃν ἢ δηά ἃ ργοηοπιηδὶ βυῆχ οὐ ἤουη τνουϊά Ὀς υϊΐα υὑπυδυδὶ, 

Οὐ (δε δοοεηξζυδίίοη οὗ μα ὈΪεββίηρ, 8ε6 Ὠεϊ. (οὐ. εὐ. Ὁ. 72), Ὁ. 122. 

ΨΙΙ. ΤῊ οβδυίηρδ οὐἨ {80 Ῥχὶῃο68.---Οἡ 6 δὺ οὗ {δε 
οοπιρίοοη οὗ {86 ἴΔθογηδοῖας δηᾶ [Π6 δποϊηϊηρ οὗ ἴπΠ6 αἰΐασς 

(ν.1. 10. 84. 88) 2,6. οη ἴῃς τϑὶ ἀδὺ οὗἩ [6 ἢγϑι πιοηίῃ οὗ τῃ6 
βεοοηά γεαγ οὗ (6 Εχοάυβ (Εχ. 40 17. 10. ορ. [,εν. 80), τῃ6 

ρυησα5 {15 1δὴ, πιοητοπαά ἴπ ἴπ6 βαπια ογάδγ 85 ἴω Ὁ. 2, πιᾶΐε 
δδοῦ 8 βδογοά οἤεγιηρ' (]3 1) οὗἩ ρυθοίβϑίυ {Π6 βᾶπιῈ δπιοιηΐ, δηὰ 

οοηϑίϑιίηρ οὗ (1) ναρΌη5 δηά οχϑη, ν.ὅ, νηοῦ ἀγα ρίνοη ἴο 

1ὴ6 ΟΘεγϑῃοηϊας δηά Μογαγίῖας ἔογ ιι56 ἴῃ οοηποϑοίίοη ἢ {Π6 
ἰδθογηδοῖθ, ν. 9; δηά (2) 4 αυδηίν οὗὨ 5βδογίἤοϊδὶ πιαίθγδὶ 

ἷἴῃ ροϊά οὐὔ᾽ διϊνθοσ νϑϑϑοὶς, δηά ἃ πυηῦεῦ οἵ 5δογίβοῖϊδὶ 

δηϊπιαῖς. [ἴ 15 αἰγοοίεά ἴπαὶ (6 ϑδογιβοῖδί ρἹτϊβ 541} 8 

[ογπλδ}}Υ ργαβεηϊεά ΌΥ͂ ἴῃ6 βανογδὶ ρύϊποθϑ οἡ ϑισοδϑθῖνα ἀδυϑ, 

ἷι ΤΠΗΐβ ἰ5 ἄοπο, ν.12: 88, ἀηὰ {πὰ ἰοῖϊαὶ αδπιουπὶ οἴἶετοά 
τοοοτάρά, ν.8 8, 

ΤΏυϑ (Π6 ἀδίε 9 ἃ τηοπίῆ ὑγενίουβ ἴο τἰ, Ὀυξ πῸ παττϑῖϊνα οὗἉ 1-4 (ἐς 6. 
οἱ [δα πιοηί ἔο οὐ ἴμ6 δγοοϊίοη οὗ (δς [απιρῖ6) 15 ργεβυρροβδοά. ΤΤη18 
ἰ58 Ὀεϑὶ ἐχρίδϊης ὉΥ τεξεγγιπρ' ἴπ6 οπαρίογ ἴο Ρὲ; 90 Ὗε. Κυς. Ιἰ 15, οἵ 
οουγβο, ποῖ ἱπηροϑϑὶϊς ἴπαὶ Ρὲ δὰ βοπιὲ δοοουπὶ οὗ δῇ οἤδεγίηρ τπδάθ ὉγῪ 
πε ργίποαϑ ; ΟἹΪΥ ἰπδη, 45 ὮὨΪ. ροϊηϊβ ουΐ, (ῃς δαϊῖον ἢα5 οῖ ΟὨΪΥ γειπονοά 
{πὸ ἡδγγαῖϊνα ἔγοωι [8 ργορεῦ ροϑβιἰίοη δἰϊεσ Εχ. 40 ογσ [,δν. 8-το, Ῥυΐϊ Πα58 
4ῖ3ο γοοδϑὲ [π6 ογρίηδὶ ὃν δἀδρίίμρ ἴἃ ἴο ο. 1-4᾿ Εὸογ {πὸ τυδαγίβοιῃθδ 
τερειἰοη5 ἴῃ ν.}5.:88. ορ. 139.9,. 1 Ωρ υ δι  Πγ ποίς ᾿δ᾽ 'ἘῸΣ ν.5, π22π ν.}0, 

Τῆς ψιΐογ ἀδϑῖγαεβ ““ἴο ἰηϊγοάυσα (6 Πεδάβ οὗὨἉ πα ἐγίθες 
.. 9. 85 πιοάεῖς οὗἉ [ΙΟΥΔΑ ΠΥ ἰονναγάβ ἰῃ6 βαηοίπδγυ, ΠΟ ἢ 15 

οὐ οοηίοιρογατγίας νοι] ἀο τν6]} ἴο σορΥ " (Κυε. 276χ. 94). 

1. ΤΑε ἄκαν ἐλαέ οτος σονεῤἰοίοα ἐλσ τοίέέρρ- τε (Ὁ ῬΠ0) οἵ 
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λὲ ἐαδογγιαςο} ορ. Ἐχ. 4011..---“ Αηά ἴῃ {πΠ6 ἢτϑε τῃηοητῇ ἴῃ ἴ8Π6 
Βεσοηῃά γεδύ οὐ ἴδ6 ἢιδῖ ἀδὺ οὗ ἴπ6 τηοητῇ ἴπΠ6 τἀρογηδοὶα 

ννὰ5 5εῖ ὉΡ (ὉΡ)Π), δηἃ Μοβεβ 5εῖ ὕρ (0) {π6 ἰδθδγηδοίβ,᾽ εἵἴο. 

ΤΠο ΘΕ Ὴ οὗ [ἢ ἰαγπὶβ τι56α πεζὰ δηά ἴῃ ἔχ. 15 οδβουγεά ἴῃ 

ΕΝ. ΟεοαΞςιοπαϊζἋἭ ὌΝ ἴῃ ἴπ6 δίηρ. (ΒΏΒ. σευ. 6) 15 υβεά ἴῃ 

1π6 πιο ἰηἀεβηϊα βδθηβα οὗ ““ {1Ππ|6,᾽ 245, 6.,., ἴῃ “(6 ἀδγν οὗ 

μαγνοϑι" (ΡΥ. 2513). Βαεῖ ἴῃ νίενν οἵ ἔχ. 40)" 17 {ῃ18 πιδδηΐϊηρ 
οδηηοΐῖ 54|5ἰδοίογι νυ Ὀ6 σίνδη ἴο 11 δγα ἴῃ βριία οὗ ν.8.,-- Αγ» 

αηποΐρ θα ἐ! απο φαμο ΠΩ 11 Ἐχ. 4055. 9 4.05. 11. 1,εν. 8105. Οἡ [Π6 
δηοϊητίηρ᾽ οὗ 1161655 οὐ͵]εοῖβ ἢ ἃ νειν ἴο {πε ῖγ σοηβεθογδίίοη 85 

8 τηδῖκ οἵ Ρ᾽, ορ. 6. Οὐηι. Ρ. 145.--ὥὩ. ΖΔ 6 2γ»έποος οὗ 15γαε) 

(δι 0 Ὁ 0), ““Ῥυΐποα (Ὁ) 15. Ρ᾽5 δαυϊναϊεπε ἔογ “" εἴάεγ᾽ οὗ 
“ἐ ργίησα ἢ οὗ ““ οδρίδίηῃ " (Ὁ) οὗ ἹΕ Ὁ: ορ. ΓΗ. 1321. Τῇβ 

Ῥαγίουϊαῦ ρῆταβα ““ῥγίποθς οὗ [ϑγδεϊ,᾽ υϑεά ἴῃ ἃ ναριιοσ βθῆβα 

Όν ΕΖεῖκίοὶ (2117 225 455), [5 ἴῃ ἴῃ6 Ρεπίαϊουοῃ υδεα οΟὨΐγ 
οὗὨ {πὸ ἵννοῖνα ρούβοῃβ πδπιδά ἴῃ δ, ὙΠ ἔοι ραβϑβϑαρδβ 

(145 ,,6 γ5.89) ψἤογα 1 15 ἔουπά 411] 566 πὶ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο Ρ'. Ῥὲ 
Ῥτείδγβ δηοίμπεγ ρῆγαβθ, νὶΖ. “"ργίποεβ. οὐ {86 οοπρτερδίίοῃ" 

(πἰν(Π) ᾿3 2), Εχ. τοῖϑ (ορ. 348}, Νὰ. 458 165 4118 ,)22, 705. 

οἷδ. 18 2χ)8ῦ: ρρ, Ὀτίνον, 2.0.7. 1322. (Νο5. 22, 48).--- 726 

λεαάς 9.7) ἐλοῖγ Μμείλεγε λοιπεε)ὶ ἔχ. 614 (Ρ)ὴ, σ (ἢ. 55. γ9, 
οΡρ. Νυ. 15 4 η.--8. Τῇηϊβ ν. οοπιρίείος ἴπῸ βθῆβα οὗ ν.Ξ; 1η 
ν.Ὁ 1π6 νοΓΌ (Ἰ2 1») ““ οβεγεα "ἢ νας ἰεἴξ που δὴ οδήεςξ; ἰῃ 

ν.35 1ῃ6 οδ]εςΐ, οσορηαῖα ἴο ἴῃ νεγῇ οὗ ν.2, 15 ᾿ηϊγοάυοσά δἴίογ 8 

πανν νεΓΌ--- Αηὰ {παν Ὀγτουρβε {πεῖν οἤεγηρ (022) "; [Πε αϑὶ 

οἶδα οὗ ν.8 τερϑαῖβ [ὴ6 νοῦ οὗ ν.3 δηά {8 ββῆϑβα οὗ ν.ἕϑ5--- 

Βεΐογε γαλτυθλ) ορ. 515 ἡ. --- ἩαρΌ"5)] ἴῃ ρύξοῖβε βεῆβα οὗ 
[6 ψογά γεπάδγεά ἰὴ ΕΝ. ““σονοεγαα ᾿" 5 υποογίδίη : 566 ΡΠἢ]]. 

ῃηοΐξ. 

4. 9. Μοξοβ δ55!ρΡῺ8 ἵἔνο οὗ [Π6 εἰχ ψνρόηβ δηά ἔουσγ οὗ 

1π6 ἔυννεῖνα οχοη, ργασθηϊαά ὃν {πὰ ῥγίποθϑ, ἴο ἴπ6 (δυϑῃοηϊοβ, 

([Π6 ταί ἴο ἴμ6 Μογαζιῖος, ἔοῦυ υ86 ἰῇ ἴΠ6 ἰγαηβθρογὶ οὗ (ἢ6 

{πἰηρ5. ἰηϊγυβίεα ἴο {πεπὶ (431-33). ΤΠ Ιζομαίμιαβ γεσεῖνε 

ὭΟΠΘ, ἴογ {ΠΟῪ πιιισὲ σᾶγγ ἴΠ6 ““ΠΟΙΥ {πΠὶηρ5 " ρίνβη [πο {πεὶγ 

σία οἡ {πεῖ βῃουϊάεγθ Ο.. 4 ἀοαθβϑ ποΐ οοηϊεπιρίαία [ἢΠ15 ἀ15- 

τἰποΐϊίοη ; ορ. Ὗνε. Οὐγηῤ. τιϑ81. Ἐαυ]ογ τυσίϊεγβ σὰνν ποίπίηρ᾽ 

δ πι158 ἴῃ 16 τς Ὀεΐηρ᾽ ρδοβά οη ἃ οαγί (2 5. 68).---8.. δὲν δλ6 
λαπΩ οὗ Πίλα»πα7) ἃ5. 186 οἰϊεῦ ὀνεύβθοσγ οὗ ἴῃ6 (εγβμοηϊίεϑ δπά 



»6 ΝΌΜΒΕΚΘ 

Μοεγαγῖῖος (473-88, 9. »οῖν ἐλίηρε) ΚΡ 5 τοη ΡΥ τεηδετοᾶ ἴα 
ΕΝ. ““βαποΐυδγυ "; 566 381 Δηά ορ. 46 1ο ἡ, 

2. ὙὉκῚ] (ἃ ργεῆχεϑ [ῃ6 ηυπιεγαὶ 12.---3, 2χ πΠῦ}}}] θυ ν. 39. δι δ ηδ)ν δηά πὴ 
πηἀεῆηςοα ὉγΥ Ὡχ, [{3χ ῬῈ (ἰς 84πι6 ννογά 85 03. ([8. 663), (Π6 5Ξ'πρ. αῇος 
Ὁἷ. πῶ» 19 ρεουϊατ. Το ᾿νογά 18 γοῦν ἃ ρῖοββ. Ὅῆς πιοδηΐηρ 8 υπ- 
ςογίδίπ ἢ πειίῃος όσα Ὡογ ἴῃ 58. ἀοεβ ἰῃς οοπίοχί γεαυΐγα ““οονογοά," ποῦ 
οο5 ἴῃ6 εἰγπιοϊΪοΡῪ ϑιυρρογίὶ ϑυοῇ 8 τηδδηΐϊηρ,, ποῦ {πΠ6 υ86 οὗ ρεγεδι ἴῃ 
Αβϑγύ. : ρμηιδις ἰβ (6 ἀγλυρῆϊ νναροη 85 αἰβϑιηρυϑῃςα ἔγοι (ῃ6 παγξζαδδὲὶὲ 
οΥ νᾶγ οπαγίοι (Π εἷ. 441:5»γ. Ἡδγέογδμελ, ς58). Οπ (λαμπηνικάς), Αη. 
(κατασκεπαστάΞ), Ἔ (ἐεεία) διὰ [70 (γπ0) μῖνε ἴο ὃν ἴπε βεῆβε οἵ οσνετεά ; 

ς. ω, Α44ᾳ., Τῃεοά, ἴῃ Ξαδῆ. 5 (ς.Σ οδο) δηά {7Π6ς (120) τεπάες ὃν 
"πασφ γεαάν ; ζ1).5 (Ἰορϑοι 15π0) ρῖνες θοΪΏ πιεδηΐϊηρϑ. ὥγαιπι. (ὑπουργιάς) 
ΠΙΑΥ ἰἰανα γοδὰ κῶν δά υμάεγβϑίοοα ἴπΠῸ6 ρῇγαϑθε ἴἰο πιεδῃ αἱ τυαρὺν!' 707 
(πἰ αν}) τογυΐοθ. ϑγτάτα. ἀπὰ Ἔ ἴῃ 15. γεηάεγ ὉΥ Ζεζέ67.--- ὃ. ὉΠΚῸ] ΒΏΌΒ. 
868.--- ἈΝ] Πᾶν. 11, Ε. ἀ, 

101.---Τ}10 οἴἴἶοτίηρ οὗὐἠ Β80γ1}Π0181] τηδύθτἑ].--- ΤῊ 5 15 ῥγο- 
βοηϊεα ΌΥ 411 [Π6 ῥγίωοαβ οὐ ἴπῸ βδπὶῈ ἀἷδύ 85 ἴ6 ᾿νδροης 

δηά οχϑη, ν.}0 (ορ. ν.8.); αὐἴον ἴ6 ργεβεηίδιίίζοη, ν.1}, Υδῆνεἢ 

οοπιπιδηάβ (παὶ δδοῦ ρὑγίποθ 5141} οι οἡ ἃ βοραζαΐα ἄδυ, 

ἦ.6. ἰῆαὶ (6 ργαβθηΐ οὗ δδοῦ ριίῃοθ δῃδ]] Ὀ6 οἴεγεα δἰγεϑῇῃ 

Δηὰ ἔογπηα νυ τεοοϊνοα οα ἃ βϑεραγαίΐβ ὅἄδλυ. ΤὉῇ15 δρρϑδῖβ ἴο 

Ὧα {6 πιοδηϊηρ οὗ {Π6 νοῦβαβ, Ὀυϊ 1ἴ 15 ὈΔαΑΪΥ Ἔχργοϑϑαά, ἕογ 

[Π6 ἴογπιβ οὗ {πΠ6 ἴννο νϑῦβϑεοϑ δῖα (ἢς ϑαπιθ. [5 πε νον [παῖ 

1η6 οἴετίηρβ εγα πιδάθ οὐ βεραγαῖα ἄδγβξ (ν. 1.88) δὴ ἴη- 
{γυπίοη ἢ 

ΤῈ ραγαργδρῇ αἰϊνίϑίοη οὗ ΕΝ. νουϊά Ὀ6 ἱπιρτονϑά 1 ν.1 

Ὀερσδὴ ἃ Ὠ6Ὰ ρδιδριδρῇ : πε δοοοιηΐ οὗ ἴἢ6 γϑοί μι οἷοβαβ 

αἱ ν.9, (πΠ6 δοοοιιηῖΐ οὗἩ {πΠ6 Ξεοοηά Ὀαρίηβ ψ ν.}0. 

7Ζλς Φοοαϊεαέϊοη 1] ΞΟΠ ὯΔ5 ἴΠ6 βαπὶθ βθῆβθ ἴῃ ν.ἕ δ. 88 
δηά, ρογῆδρϑ, ἴῃ ν. 12, τη ουρΡ Ἢ ἴπαγα 1 πᾶν πιθδη “Ὃ ἀεαϊοδίίοη.᾽" 

ΤΠουρΡη ἰἢ6 τοοῖ ἰ5 δποίεηΐϊ, (6 ποι ἴῃ Ηθῦ. ἰ5 σοηδηδά 

ἰο δῖα νυιϊζογβ, ἴπΠ6 ΟὨγοηίοίογ, ἀπ δὴ δαϊῖοσ οἵ ἴπ6 541π|5 

(Ξο). Ετοτ 5δογίδοθβ δὲ ἀεάϊοδίίοηβ, ορ. σ Κὶ. 862: (ορ. 2 (ἢ. 
,,9), Νεῆ. 1251:5. 1 Μδο. 41ῦ8, ὙΠΟ οἱ οοηϑβίϑῖβ οὗ πιαίογία 5 
ἴον βδοὴ οἵ ἴπ6 πιδίη ἴγρεϑ οὗ βδογιῆοϊδὶ οἤεγιηρ5---ἣς πγδαὶ- 

οδγίηρ, {86 Ὀυγηϊ-οδγηρ,, (ἢ6 5: πη-οβεγίηρ, δηὰδ (ἢ6 ρεδοο- 

οβεγίηρ..--- 7, ἐδσ αν ἐλαΐ ἐξ τυας ατιοΐμίθα Ἐχ. 40)}ῦ (ςρ. ν.᾿); 
566 ἄρονδ οἡ ν.ἕἷ.---18. 2 .:}] (Π»Ρ) ἘΝ. ““σδαγρογ"; 566 ἔχ. 

2559.---Βοιοῆ (ρ΄), Εχ. 2γ8.---14, δαμοοῦ) 5; ΕΝ ““βδροοῦ,᾽ 
Εχ. 2: ́ 9.-- - 7.6 τδοζοί οΥ ἐλ6 Ξαποέμαγ»] ἔχ. 40}, 
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10. ΠΞΙΕΛ Π3:)5 ἢν] (Ἃ εἰς τὸν ἐγκαινισμόν,--- ῬατΑρῆγαβα γαίπογ (ἤδη ἃ 
ναγίδηϊ {(-Ξ- Ὅπ΄2η9) : οἷ, ν.8 5 56. ΠΝ ΠΡῸΣ 0.3] Ὦδν. 79, 81, Ε. 4.---12-83. 
Ἴδε οἠγ ναγίδίίοηβ ἔγοπι ἴῃ6 οἰπεγυνῖβα οοηβίδης ἔογπιυΐα οὗἩ πε [ο]οννίης 
ἔννεῖνα 5εοιΐοη5 δγὸ---(1) [ἢ ἴῃς ἰηϊι141] νν. οὗἩ {π6 ἢγϑε ἵννο βεοίίοῃβ : εἴ. 
ν.12.}δ ὙΠ ν. 3. Κ᾽ οἴς. (2) ἴῃ ἰῃε βϑοοπά ν. οὔ ες ἢγϑξ ἵννο βεοίοηβ ννὲ πᾶνα 
ὈΣΊΡΥ ν.ἢΣ, Ὁ3Ὁ ππ 2 Ἴ)ΡῚ ν᾽ ἴῃ 411 [Π6 τγεπιδϊ πίη βεοίΐοηβ )2Ρ ν. 35. 31 οἷς, 
55. τεδαβ 1)21} 5᾽ ΠΊΡΙΎ ἴῃ ν. 5. 19 4150. ΟἿ Δ.5351: πη}δί65 ν..}8:}9. (4) Τῇ Ἰδοῖς οἵ 
βρεοίδὶ ἔογπιϑ ἔοσγ πε ογάϊ 815 δῦονε ἴδῃ πεςεβϑιϊαίεα ἃ β'ιρῃ!ς οὔδηρα ἐπ 
1Πε τεΐεγεηςα ἴο ἴπῸ ττἰ ἀπα 121} ἄδγϑ, ν.ἿΣ 18... 13, πκοὶ ον) αν. 47, 
Ε. 4.--28. 1012} "320 ΚῸ}] {πῈ6 τεάβϑοη ἔοσ υβίηρ' ἢ 88 ἃ ρογρῃηγαβὶβ οὗ ἰδς 
δοη. Ποῦα δηα ἴω βυῦβεηιεηΐ ἀπά οογγεβροηπαάϊην νν. 5 ηοί οἷεαγ: οἷ. ν.}8. 
5εὲ Κδηϊρ, 11. 28ο0»:.---ἴ 2. ὈΝ Ἴσ» ΤΡ Ὁ.3] Ὁδν. 48 (2).--- 86. Ψ ΡΠ. . . ΠῚ2}] 
(5 οτηῖ.--- 87. ὈΠπ)0}] (ἴα Ὁ ΟΣ 2 Ὁ.) : σρ. 6᾽δ; Ὀυϊ μετα ἴῃς δααϊίοη 18 οἰθαγὶν 
τιτοηρ.---88. π3155] (ἀ ἘΥῚῊ κὺρ Ἴπκ (μετὰ τὸ πληρῶσαι τὰς χεῖρας αὐτοῦ) : ΟΡ 
Εζεῖς. 435. Τα ἰγαηϑίδίογβ πλυϑὶ ἤανα δα ἴῃς Ηεῦ. ρῆγαβοα Ὀείογα ἔμ θη]. 

89. Αη ἰξοϊδίβα ἔγαριηθηΐς οὗ ἃ πδίγαϊζίνα νοῦ τοοογάρά 
1π6 {]ΠΙπιεπὶ οὗ {ΠπΠ6 ργοπιῖβα τηδάς ἴῃ Εχ. 2553.- -μὰ ΝΠ έρι] 

ὈΓΘΒΌΡΡΟΘΟ5 δὴ ἱπιηπιοα!δίο! Υ ̓ γεσδαϊηρ τηθηζκίοη οὗ Ὑδηνθῃ. 

--Απά Ξ71ὲ ςραζο ἐο λὔηη] Τῇ βυδ]εοῖ ἰ5 Ὑδῆννεῃ. [ἡ 115 οτὶ ρὶπαὶ 
οοηΐίοχὶ ἴΠ6 ννογάς ἄου δ ι1655 Ἰηἰγοάἀποεξά 8 ἀϊνίηα βρθθοῆ. Οἡ 

[Π6 Ξυδ]εοϊ-πιαίίογ οὗ ἴπΠ6 ν.», σρ. 11 (2ηά η.). 

Ἅ2ὸ} Ηἱ πῆρ. ρατγί.; Ο.-Κὶ ζ4.6. ὙἼὟὨε 58δ8πιε ἴογπι οσούγϑ ἰῃ 2 5. 1412, Ἐζεῖς. 
23 415: οἰπεγννῖβδβε ἰῆ6 Ηΐ ΠΡ. οὗὁὨ 21 ἰ8 ἠοῖ ἔουηά. Ὀογῆδαρβ νὰ βδβοι]α 
Ῥυποϊυαίε 9, (Π6 ρῥγαϑεηῖΐ ρυποίυδίίοη τ ΓΟ ταργοβϑθηςηρ, βοπια ζ8156 
Ἔχεροβίβ βυο ἢ 88 ἴμαὶ οὗ Κδϑῃηὶ, ψῆο εχρίαϊῃϑ τδκ Ἴ2:Ο 88 πιδδηΐηρ ἼΣὩ 
ΧΡ [329 Ὁ32, ἐδ. βρεακίηρ ὙΠ πιβ ει 

ὙΠΟ νεγβίοηϑ τηᾶῖκε ἀἰεγεηὶ οἴοτγίβ ἴο μεῖ ονογ ας αἱ ΠΠ συ ργεβοηιεὰ 
γ 1Πη1|5 ν. Ώδη 118 ἔγαριηθηΐδγυ οπαγδοίον 18 ποΐ τεσορηϊβεα. Ἔ γψοες 
[υτῃε5:---συπιαυς ἱπρτεαογείυς Μογϑεβ ἰδὈεγπδουΐυπι ζοβάεγίϑ, αἱ σοηβιι- 
Ἰεγεῖ ογασμηι, αυά!εδαιϊ νοςσοπὶ ἰοαυξης 9 δα 56 ὧδ ῥγορί(ἰαϊογίο αυοά γαῖ 
βυροῦ ἀγοδηι (6 5{ἸπΊοη1} ἰηΐεγ ἄπο05 ΟἸχογιῦῖπις: ὡραΐφ σέ οφιεδα 7 εἰ. ΤῊΘ 
αἰϊεπιρὶ ἴο πιαΐῖκε {μ6 ἰα51 οἶαιιβα ὄσχργθββ8 {ΠπΠ6 σοηῃϑίδην γεουγγίηρ, ῥγαςίϊος, 
ΠΟ ψνουϊά, οὗὁὨ οουζβε, γεαϊῖγα ἴῃ {π6 Ηδῦτενν ἴῃς 5ϊπιρὶ]α ἱπιρετγίεςϊξ, ἰ5 
Ρετπδρβ αἶβο {Πε Ἵοϑιιβε οὗ ὑπ γεηἀθγίηρϑβ οὗ (α (καὶ ἐλάλει) πὰ Ὁ (υυοποὴ. 
3. ἰηϑετγίβ Ὁ Ὀείογα Ὁ»Ὸ δηά βϑυϊδϑειιαϊεβ 21 ἔοτ ὩΥἽἹ, δῃὰ δὸ γεδβ, “"απά 
ἔγοπι ἴῃς πιογογ-δοδὲ . . . Ης 8ρδΐἴκ ἴο Ὠἰπι." 

ΨΙΠΙΠ. 1-4. Το ροϊάθῃ οδη δ οΚ, --- ΤῊΣ νοῦϑαβ οοηΐδίη 
ποϊπίηρ πεν ἴῃ βυρβίαποθ. Τῆι νοῦ 5. 15. ἃ ἐογπιυΐα (ορ. 

56 η.); 3 -Ξ- ἔχ. 2557; ν.δ τΠ6 Ἔχεουζίοη οὗ ἴπ6 σοπιπηαπά οὗ ν.3Ὁ 
(ποῖ τεοογάβα ἴη ἔχ. 2711); “6΄ΞἬ Εχ, 2581, 4 ορ, ἔχ. 259. Ὁ) 

Τα ροίβοη ἴο ῆοβε σᾶγα {π6 ἰδπὴρ5 ἀγα ἱπίγιβίθα 15 πη- 

ἀεβηκά ἰη Εχ. 2557 (3), 15 Μοβεβ ἱπ ἔχ. 2:57 (5 (τὴ, θυΐ, 85 
Παόγο, Δδγοη ἴῃ ἔχ. 275}, [ὲν. )41- 3. 

ἴῃ νίεινν οὗἩἉἍ [6 ομαγδοίθγ οὗ [Π6 βϑοίίοη ᾿ξ 566 π|8 ργείδυδθ 8 
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ἢ Καασ. δηά ΓΗ, ἴο τεΐοσγ 1 δηξίγεῖγ, γαῖμογ δα 8 ὈΣ 

(ορ. Ῥαΐεγβοη, .530 7.) οὐἱυ ἴῃ ραγί (ν.3), ἴο 
Ῥρλόη ἐλοις σοίίοσί τ ἐδ ἰα»ιῤ5]ὴ 50 ΚΝ. πιᾶῦρ. τρδγ ; 

ΠΌΡΠ τθδηβ 20 3ῖκ ογι, ποῖ 2ο ζέρλέ (ΚΝ..) ἃ ἰαπιρ. 

Ὧ. ΠΎΣΩΣ 5 σῸ ὑκ] (ἢς βεῆβε 18 Ὀγοῦ δ ἴδ βαπιὶῈ 88 ἰδμδῖ οὗ ἰᾷδς 
ῬΑΓΆ116ἱ ἐχργεββϑίοα (πὴ ὋΡ Ὁ») ἰπ Εχ. 2551---ἐοη {πε βρδος ἴῃ ἔγοηὶ οὗ {πε 
σϑησ]οϑεϊοῖς " ; ἰη οἴδες ττογάβ, οἡ ἴῃ6 Ν. 5.6 οὗἩ ἴδ ουΐες σμααιϊθοῦ δον 
ΨΥ ΒΙΟῖ ἔς (4016 οὗ Ξ5ῃεννογεδα ννὰβ ραςεά (Εχ. 2638). ὙὯ6 ρῆγαβε "5 δ ὃκ 
οὐσυζβ εἰβεννθογα ἴῃ ὃ, Εχ. 2835. Σ᾽, 4018, 176ν. 89 (411 Ρ), 2 5. 11161.--- 9, ὃκ 
ΠΎΘΌΣ 25 00] ἢ ἀἰξἰορταρῆίϊς ἔγοπι ν.2; 45 δηὴ ἱπίεγργείδιίοη οἵ ἴδε ἰοχὶ ΕΝ. 
8 ἀουδεί].---ἄ, 5.9] ταῖμεν 009 : 80 (τ 8 - ορ. ἔχ, 2551, 

ὙΨΙΠ. ὅ-22. ΤῊ. Ῥυγβοαύζοι διὰ ρῬγθβθηύαιἑοι οὗ 86 Του ῦθ8 
ἰο Ὑδην6}.---Α ραγα116 1 παγγαῖϊννα ἴο 4,512, ΑἹΙἝ {πὶ 15. πον ἰῃ 
δυρπίδηοα 15 σοηϊαϊηποά ἴη ν.θ0-18. δηὰ οσοηκὶϑίβ οἵ ἃ σοπηπιδηά 

ἴο ρυγέν ἴπ6 [ον ῖ65, δἀπὰ οὗ αἰγθοϊϊοηβ ἔογ πεῖγ ρυγιδοδίϊοη 

δΔηα 5οϊδεπιη ργαβδθηΐϊδίίοη ἴο Ὑδῆνεῃ. Ὅῆε ταβί (ν. δ δ". 14.) 
οοηϑιδίβ οὗ ναγίδηεβ οὐ ραγίβ οὗ ν. 0 18. ἃ γεβείηρ οὗ 4,35.13, 

δηά 5κἰεγεοίϊυρϑά ἔογηχιιϊς (ΞεαῈ ποῖεϑ Ὀεῖον ἔογ ἀεῖδ:}5). 

Τῇ 5εοζίοη οοηΐδίηβ ουὐτίοι!5 ταρε οη5 ; 6... ἴΠ6 οοπχηχδηά 

ἴο Ρυγ ν {π6 [,ανΐτε5 15 ρίνεη {ὐνίσα, ν.. 18). ἀπ Αδγοῃ 15 οὔςθ, 

ν.ἢ1, Μοϑας ἔνιοο, ν. 13. 16. ροτηπιδηάοά ἴο ““τγᾶνο "" {πὸ [,ονἱζος. 

[τ ἀρρϑδῖβ ργοῦδοϊα [πδαΐ δὴ οτἱρίηδὶ πδγγαϊίνα ὈὉγ Ῥ᾽ οὗ {8ε 

βοΐδηιη ἱηϑττατοη οὗ [Π6 [(ονὶῖ65, ἀδϑιρ δα 85 8 ραγαΐΐεὶ ἴο τῃ6 

οοηδοογδίίοη οὗ ἰπ6 ρῥγίεϑῖβ (1ὸν. 8), μα Ὀδθη βϑυθβθαυθηῖν 

ἐχρδπάεά, ρδγίϊΐγ ΌΥ δἰϊθπιρίβ ἴο δπιρμαβϑῖὶθα ἴδ6 δοι! νυ οὗ 

Αδγοῃ δηὰ ρδίΟΪΥ ΌΥ δϑϑί πη] δίίοη ἴο 4518, 

50, βυδϑίδηξ δι, ἣν ε. (οοτρ. 180 ζ.), Καο., Βαυά!55ῖη (νέες εγίλε», 
447.) ΟΗ. ΟἰδΠει8 (Ὀ]., 5.γ.), ἐπουρἢ δαπιίηρ [παὶ (6 ραδϑαρε 85 Ὀδδη 
ἐχρϑπάςά, οοηδιάον ἰδ οἰεδηβίηρ, δηά ἰογπιδὶ ργεβεηίδιοη οὗ 6 [,ονῖϊ65 
ἴο Ὀείοην ἰο Ρέ, Τῇαε οδϑβα ἰ5 ννε]] 5ἰδίεαἀ ὃγ Κις “Νὰ. νυἱῖϊ!. 5--22 . . - 
5 8 ᾿ἰηϑίρίά γεροιἴοη δηά Ἴχαρρεγαίίοη οὗ ἴῃς δοοουηΐ οὗ ἰῃς βεραγβδβίϊοῃ 
οὗ (πΠ6 [,μον]ῖ65 ἔογ [ἢ6 5εγνίος οὗὁὨ (δε βαποίυδγΥ ἰῃ Νὰ. 11. δηά ἷν. ΙΓ τς 
δυίμον οὗ 8656 ἰα58ἰ-ὩΔπι6 οπαρίετγβ πδά βυρροβεὰ ἰδαῖ πὸ 1, ον69, Ῥεΐοτα 
δηϊογίηρ οὐ ἐμοὶ ἀυῖ165, Βα ἴο ὃς ρυτγίθςοα, ἀπὰ ργοβοηίεά ἰο Ὑδμννὰ ὃν 
ΠΡΌΠ, {τὸ ἃ 5δοσίῆςα, δ6 τνου]ὰ ηοἱ μαναὰ ραβϑβεά ἰὰξ ονοὸῦ ἰπ βιίεηςα ; ἔογ ὃς 
Γεργεβεηΐβ ἔπ 6πὶ ἴῃ ᾿τϊ. δηά ἵν. 45 δἰγεδάγυν ἱηίγυβίεα νὴ ἢ {π6 ἰδϑὶς νυ ἢ ἢ 
ἴπαὶ ς456 ΠΟΥ νουϊά ομἱγ Βαανα Ῥεοοπια αυδ]1Π6 «ἃ ἰο υηδεγίαϊκα ἰῃ νἱϊ. ς--22. 
ΤῊΙΒ ρογίοορα, ἔμδη, πυδὶ 6 δ ἰδίος δα αϊκίοη, ἃ5 τὲ πιῖρθ!ξς Βανὸ βυρροβεά 
ἔγοπι 118 βείιΐηρ, Υἱῖο χτ-4, 22-.26. [58 δυίῃος ορβϑογνοά δὶ ἃ ἔοστῃμδαὶ ἼἿου- 
βοογδίίοη οὗ ἴδε [ονϊΐϊες, ἀπδίοροιϑ ἰο [πδὲ οὗὨ πε ργςϑίβ ([μον. νἱϊ].), ννὰ8 
ποΐ γεοογάεα, ᾿πουρῇ ἴὶ βοοιηδαὰ ἴο 6, ποῖ ποῖ υηϑυ δ ῦ]6 ποῦ βιιρογῆιουϑ. 
Τΐβ ἀείεςιϊ ἢς Ξυρρί!εα " (ΠΠεχαίομεδ, 8 6 Ὁ. 42). 



11. 5- ,0 

θα. Όρ. 315... 4,4 οσανσο ἐλ6):1} ταῖς {π 6 πῈ σαγεπιοη αν 
οἴεδῆ. Ὅῆε ρῥγιθϑῖβ δὰ δδηοιϊϊδεά (Εχ. 2)δϑ9ῖ, 1ἐν. 810-12), (ἢε 
Ι,ενὶτ65 πιθγοῖν οἰεδηβοά..---, 4ηπΩ ἕλως «λαῖξ ἐλοι ἐν ὠρΐο ἔλιοτι 
ἐπὶ οἱρανιοέμο λό») (ὈἼπΠ9) ορ. Εχ. 29᾽' (οἵ {π6 ρτίεβίβ), “" Απά 
(15 15 (Π6 {πῖηρ νν ϊοἢ που 5ῃα]ῖ ἀο πηΐο {Ππὶ πη βδποι γἱπρ' 

1Π6ηλ" (ὨΠΙΣ 100). Οοτγγεβροπηάϊηρ ἴο ἐπἰς ραηογαῖ ἀϊβδγεηοο, 

(παι {[π6 ἀεδαϊοδίίοη οὗ πα [,νῖ65 ἰηνοῖνεα οηἷγ π6 περ αἴϊνε 
Ῥίοςδϑϑβ οὗ ρυγ βοδίίοη ἔγοπι σου οη δὶ τἰποΐεδπη655, ἴἰῃῈ ἀδάι- 

οδίΐοη οὗ [Π6 ῥγίοςίβ, ἱπ δαάάϊίοη, ἴΠ6 ροϑιτνα ρύοοθϑϑ οὗ 

τοοεϊνίηρ ἴπ6 αυδ11165 οὗ Ποίϊπθβϑϑ, 15 ἴῃ 6 δῦβθηοα ἔγοπι {ΠῸ 

ῬὈτγδβθηῖ σογοπιοηΐδὶ οὗ {Π6 βρη κ|ηρ ψἸ ἢ ὈΪοοῦ δηά [ἢ6 δηοϊηΐ- 

ἱησ ΟἹ, τ ὨΙΟὮ οἷδν 50 βρη οδηΐ ἃ ραγί 'ἴπ {πε ἀδαϊοαϊίοι 

οὗ {Π6 ῥγιεβδίβ, [,ὸν. 815 33. : ορ, ΨΝεΐηεὶ ἴὰ ΖΑ ΤΊ. ι8οϑ, Ὀρ. 
45., 62 ἔ.--- αίον 97 σἰμ} (ΝΠ Ὃ) ἐ.6. ναῖε ἴοσγ {Π6 τεπιονδὶ 
οὗ 5ἴη ; 50 ΠΠἼ)(Π) Ὃ Ξξ ““ νναΐενγ οὗ ἱπυρυγιῖν,᾽᾽ 199; ἔογ δηδίογσους 
ι.565 οὗ ἴπ6 σοηδίγυοί ἀπά ρεηϊίνε (ΠΏ αν. 22). ΤΠ ἴεδγπι 5 το 
ὩοΨΏοΓα εἶ56, ἀπά πόζα 15, (πεγεΐογα, ἢ0 πηθδῆβ οὗ ἀδίδγπη τς 

ὙΠ οογίδϊπΥ ψ μεῖδον 1 ἀδσηοίο5 τνδίεσ βρθοῖδ ν ἰγοδῖθα, 85 

{Π6 ΘηδΙοΡΎ οὗ “(6 νναΐίϑγ οὗ ἱπιρυσὶν" οὐ [6 ““τυϑΐεγϑ οἵ 

δ! ἔαγη 655 ᾽ (5115) οὐ (ἢ νναΐογ υϑϑά ἰπ [Π6 οεδηβίηρ ΟΥ̓ ἰΙερδγβ 
(μον. 147 νουϊά Ξξυρρεβῖ, οἵ βί πιρὶυ οἰἴεδῃ τννυδίογ, νοῦ πρ δῖ 
8150 Ὀ6 υϑεά 45 ἃ πι68η5 οὗ οἰδδηβίηρ ἔγοηι βίη (ΕΖεῖϊς, 4655, ορ. 
Ζεοῖ. 134). Τῃδ ρηεβϑίβ δα δηϊγεῖγ ψψαϑῃεά, ποῖ πιεγεῖν 
βργίηϊκεά, ἢ (5ἰπιρ6) νναῖοσ (1μον. 85).---4»"ὸόὅΥ̓ἮῈἠ:οέ ἑλοηε (1π 6 
[ον 165) σαμδο ὦ γα50» 10 ῥᾷδς οὐ» ζλεῖγ τολοῖθ 3651] 1.6. 411 186 
ἢδῖγ, ποῖ οηἷΐγ οὗ ἰπδα πεδά Ὀμυϊ οὗ (πΠ6 τνῃοΐα Ὀοάγ, 5 ἴο Ὀ6 ουϊ. 

ΟΙοβα σῃμανίηρ, ψδιοῦ [6 ΕΠΡΊ ἢ ἀχργεββίοη βιυιρρεβῖς, ἰ5 

βοδγοεῖν ἱπίθηάεά : ορ. 6ὅ ποίε. Οἷοξα 5μανίηρ' (Ὁ ὃ9 πὰ ΠΡ.) 

οηΐογοαά ἱπΐο ἴπ6 ρυτγβοαίίοη οὗὁ ἴδρεῖβ (μὲν. 1.485), δηὰ οὗ 
Ναζιγίῖ65 ψνῆο πδά οοηίγδοϊοα πποΐδδηπεβ8 ἔγοηι {πὸ ἀεδά (69) : 
ΟΡ. 8ἷ5ο Ὠΐϊ. 2112, Οοπιρᾶγα {86 ργδοίΐοα οὗ {86 ἘΕργριίδηβ. 
“Ἴδα ρῥτίοϑίβ σῆανα {παπιϑεῖνεβ 41] ονεσ {πεῖν ὈΟΟῪ ὄνον οἴπετ 

ἄδγ, 50 [δῖ ῶο ᾿ἷσθ οὐ δΔὴγ οἴμοι ἔοι [ΠῚ ΠΡ πΠΔῪ σοπια ἴο Ὀ6 ὕροη 

[π6πὶ θη {ΠΥ πιηϊσίογ ἴο ἴΠ6 ρσοάς" (Ηοτγοά. ἱἰ. 427); δηὰ 
866, ἔυγίπετ, οἡ 69.---“44, 4] 166 ἐλόνε τυασὰ ζλεοῖν οἰοίλθ5)] δθοῖμοτ 
Ροϊηϊ οὗ ἱπέδγιοσι Υ 85 σοπηραγοα νυν τῇ ἴΠ6 ᾿γίαϑίβ, νῆο δὰ οἶδά 

ΨΠ ἀηΕ γεν πὸνν ἀπά αἰ βεγαηΐ οἷοῖμες (μον. 813) : σορ. ψΠ τΠα 
Ῥγαβδεηΐῖ, οὔοα δσδίη [ῆε τα οὗ ἴδε ρυγιβοδίοη οὗὨ ἰθροζβ ([μδν. 



8ὃο ΝΌΜΒΕΚΘ 

1458..--- 8. Τῆς οἴετίηρβ ἴο ὃ6 πηδᾶδβ ὃγ {π6 αν! 65 ἀγα ἃ Ὀυγηῖ. 
οβεγηρ' (ΟΡ. ν.12), σοηϑιΞτηρ οὗ ὦ γομριρ' διἑοοῖ (Ἰιδν. 45), νυϊτῇ 
ἢ δρργοργίδίες πιεαὶ -οἤεγίηρ (159), δηα ἃ 5'η-οβεγηρ οοηβὶϑί- 

ἱῃρ᾽ οὗ ἃ βεοοπά υουηρ Ὀμ]Π]ΟΟΙΚ.---Ζ΄σφν σλαίϊί ἐαλό. . . ἐλοι 

δλαΐέ ἐαζ6] ἴπε τεᾶβοῃ ἔογ {πεῸ οῆδηρε οὗ 5 )εσῖ, ροβϑΪγ {ΠῈ 
τοϑαΐε οὗ αχυδὶ δοοϊἀδηΐ, 15 ποῖ οἶδαῦγ: Τρ. ν.12Ὁ ογ ἴῃ6 2πὰ 

Ρ.--10. Βεΐογὸ γαλπηυολ)] σρ. 516 ἡ. --- 100. Τῆς ρεορὶβ αν {πεῖς 
μδηάς οἡ {πε 1,ονι[65 ἰο ἱπάϊσαῖς [δῖ 1 15 {πὸν ν ἢο οἶον {πε πὶ 

ἴο Υδῆνεῃ: ἴογ {π6 τὶΐα οὗ ἰαγίηρ οἡ ἢαπάβ, 566 ἴον. 1“.-- 

Ολέάγοη οΥ 1εγραο] Το Ἔχρίδιη {Π15 85 πηεδηΐηρ ἴπ 6 γεργεβεπίδ- 
εἶνες οὗἩ {π6 ρεορίε (116) οὐ ἴπ6 βεδάβ οὗ {πεὶγ (65 Ἐ 15 αὐ 

σταϊαϊουβ. Ηδα τΠ6 ντιογ οἰδαῦῖν ᾿πουρῆϊ οὐἱ {ΠπΠ6 σΕγαπιοην, 

δηᾷ τηἰοηαοά ἴπ6 οηδ οἵ ἴπ6 οἴδογ, 6 νουϊά ηο ἀουδί ἢανο 6χ- 

Ὀταββϑα ἱξ ᾿πίθ]ΠἸΡΊῚΟΪΥγ. ὙὍῇδ 5Δ4ΠΊ6 γαπιατὶς πιᾶὺ ποϊΪὰ ροοά ν ἢ 

γαραγὰ ἴο ἴπ6 ποχὶ γιῖ6--- -[6 τνναντηρ οὗ πὸ [ονῖ65. ΕἸ οτ δς 

Ὀτγδοίιοδί αἰ που τΠδἴ ἃ ἰαγρα ὈΟαΥ οὗ ονεῦ 2ο,οοὸ πιεῇ οουϊὰ 

ποῖ, {|Κὸ ἰΙοανεβ οἵ Ὀγοδὰ (1,6ν. 22}7) οὐ ἃ βῃβαΐ οὗ οογῃ ([ωεν. 
2416) οἵ ἃ ρίεοε οὗ ἃ βδογβοῖδὶ δηϊπιδὶ (1,εν. γ85-δὲ Νὰ. 6539), 
Ὀ6 πιονϑδά οἵ ννᾶνοὰ ἴο δηά ἔγο Ὀδέογα {πὸ δἱΐαγ, ἤδνοῦ οσουγγεὰ 

ἴο {86 νυγΣϊεγ, δηά ες π85 ἰηϊγοάποσεά [ἢ δοὶ οὗ ννανίηρ (Π5)})Π), 
τυϊπουῖ (ΠῚ ΚΙηρ μονν ἃ οουἱά πανα Ὀδοη δοΐιδ! ρετγίογπιεα, 

Ῥδοδιιβα 1ξ βυϊδῦὶν ΞΥΠπΊθ0}1565 8 βιὶ το Ὑδηνεῖ (639 η,); 
οὐ οἷ586 {π6 ννογάς ἢ2Π, ΠΕ ανα ἰοσί ἐπεὶγ οτἱρίηδὶ τηθδηϊηνσ᾽ 

Δηά 5ίρη Ὑ ποῖδπιηρ τογα ἔπη ““ἴο πιαΐῖζα ἃ εαογϑοα οι,» 

ἃ βδογεα μζ ; ορ. Νον. ἱΐ. 220. -- 1. ῬγορδΌΪ δη 

ἱηϊεγροϊδίίοη ἴο Ἔχρίδίη τῃδἱ {π6 ““νανίηρ'᾽" τείογγεαά ἴο Μοβεβ 

ἰῇ ν.}38.1δ τνῦᾶάβ δοίυδ νυ ρογίοσηθα ὉΥ Αδγοη. 1’. ζυγῖμογ 

βϑυρρεοβίβ {παξ ν.Ἶ30. 14. ΟΥἹΡΊΠΑΙΠΥ οσοσυρίεα {π6 ρἷαοα οὗ ν.1}. 
Εογ ἴῃς ἰηϊγτοἀποίίζοη οὗ Αδγοη, ορ. ι η.--12. Τῆς [,ονιῖα5 

Ραίογα δηϊογίηρ οὐ {πεῖγ ἀυτ165 τπιυβὶ ἡοΐ οηἷν οἶεδηβα {Π6πΠ|- 

βεῖνοβ, δυΐ 4150 οἶον δἱοηϊηρ βδογιῆσθς; [6 ἱπιροΞξί(ίοη οὗ 

μαηάς 15 ρατί οὔ π8 τερυϊαγ γϊαδὶ, [μδν. 14.---14. Α4πά ἐλοι ἐλαϊέ 
Ξοραγαίο ἐλς Ζουΐ65] ἃ5 5ταε] 15 βδεραγαίβα ἔγοπιὶ οἵπεγ ρθορεβ 

([μεν. 2οϑῦ), 5ο ἴπε [(οντῖ65 ἀγα βεραγαϊεὰ ἔγοπι {86 γεβῖ οὗ [5γϑε]. 

140. Τρ. 4130.--1δ8. Αἴἴτογ {πὸ τγιῖυδὶ ἀσϑογ θεά ἴῃ τπ6 ὑγεοθάϊηρ 
νν., ἴπΠε ον 65 αγὸ ἴο δηΐοσγ οἡ {ποῖσγ ἀ.1165----[Ὠ 5 15 [6 παΐυγαὶ 

οἷοβα ἴο {6 Ὡδίγαϊϊνο. ἊἈηοΐπον “" οἰδδηβίηρ "᾿ δηὰ δηοΐποι 

Φ Ὁ ι., Κεἰ. 



ΨΙΠΠ. 8--22 δι 

««τνανΐηρ,ἢ ν. δ. σδηηοῖ ἢανα Ὀδδη ἰπίδης! πα Υ ̓ πἰγοάδυσοά Όγ 
με οτἱρίηδὶ νυγιϊογ δὲ (15 ροίηϊ, Ὀαϊ 15 ἀπ ἴο Ἔχρδηβίοη οὗ ἴῃς 

οτὶρίημδὶ παγγαῖϊνο.---1θ8. σρ. 4Ἢ3.---ξ160. Ορ. 4120..-- -17. Τρ. 418. 

-ὄ18. Ορ. 4153..----1θ84. Ορ. 439515.8...- 19. 721.6 τοργυΐοό οὗ ἐδε 
εὐάνεπ οΥ γα με βεγνίοαεβ ψ ποῖ, Ὀὰϊ ἔογ {π6 Ἔχοῆδηρε, 

της βεοίθογη ἰἴϑγαθὶϊτδβ τηὰϑὶ πᾶνα τοπάογεά. ΒγῪ αϊβοδαγρ- 

ἴηρ' [Π656 5αγνιοαβ {πε [ον 65 νῦξζο 2γοῤίϊταξζίονι 707 [ἢ 6 ῬΘΟρΡΙς, 

--δβοιγα οἵ οονεγ (ἼΒ3) ἴΠεπὶ δραίηϑι δυο ἃ ρίαριδ (522) ἃ5 

τνουὰ Ὀ6 {Π6 πδίυγαϊ γοϑυϊο οὗ ψ Πο]ϊηρ' ἔγοαι Ὑαμννθῇ Ηἰς 

ἄμε (ορ. Εχ. 2013), Δηά 50 ργονοκίηρ Ηἰβ δηρεσ. Βγυ ἃ Κιπὰ 
οἵ δῇιαοσπμοιρῃῖ, 8ἃ5 1 νουϊά 5θαπὶ, ἴῃς ψγιΐοῦ δας (Π6 ννογάς 

«τοὔδη 1λῪ6 ολέϊάγοη οὗ 7πγαοὶ αρῥ»ηοαολ ἐῪ6 Ξταποέμανγ (ΟΡ. 1852), 
{πυ5 ἱπαϊοδίηρ {πὶ (Π6 [ον] ῖ65 δογθθ (ἢ6 ρϑορὶθ ηοΐ ΟἿΪ 

ἔγοπῃ ἴῃ6 δηρεῦ ψὨΙσοἢ ψουϊὰ 6 ἀνοϊκοα 1 {πΠ6 βεγνίςθς οὗ {86 

ἢιβδίθογη οὐ ἔπεῖγ δυθδϑοςυϊοεβ νοῦ τ ΠΠ6]ά, Ὀυϊ «ἷσο, ΌΥΚ 

[ογπλῖηρ᾽ 8 τῖηρ᾽ γουηα ἴΠ6 ἀΌογηδοῖςθ, ἔγοπι 6 νυγαῖῃ ν᾽ πιο ἢ [6]] 

οη ἴποβα ψῇο, νη πουΐ ἄπ αὐ] βοδίίοη, ἄγανν ἢδᾶγ [ἢ βδογϑά 

εἄϊβῆοε (18. ὙὍὙΠε ψνογά υδεα ἔογ 2Ζαρτ (8)))), νν δἰ οἢ 15 οοηβηεα 
ἴο Ρ,, ΘὐπηπΊΟηΪΥ ἱπΊ1ρ.165 5οπΊα οδίδτ  ᾿ηΠΠ οἰ οα οἡ Ῥεορὶα νῃο 

δανα τουξοά {π6 δηρεζ οὗ ἀοά (ορ. 17}}", ἔχ. 1218. 4015, 705. 
2211); δηὰ {πὸ νογῦ οἵζεη μα5 ἃ 5ἰπηαγ ἱπιρ!!οδξίοη (ςρ. 6... 
Εχ. ὙἿἿ7, 2 5. 121).----20- 92, ΤΏ νατγίοιιβ αἀἰτγεοίίοηβ σαγγ θα ουἵ. 
ΤΠ δ᾽ ] υϑίοη ἴο Αδγοη, δἱ ἰδαςί ἴῇ ν. 318. ῖς 6 ἴο πιοάϊδοδίοη 

οὗ [ῃ6 οτρίηδὶ : ορ. ν.}} η.---9]1. 4 πῶ ἐλὸ Ζουζίος τεργιδετιγ6α {}ι6᾽):- 

σοίυθ5] ΤῈ Ηδῦτγοννβ ἱποϊαἀεά ἴῃ [πὸ ΙάοΔ οὗ ““ 5'η " σεγεπηοηΐαδὶ 

τ πο] δή 655, ἀπα τἰ 5 ἴο [δε γτεπιονδὶ οὗ δἱη οὗ (ἢ15 ιπὰ τῃαϊ 

[Π6 νΌ. ΝΌΠΙΠ γεΐεγβ, αἰκα ἤογα δηά ἴπ 1οἷὉ 13.20.4. 1191.328.. 80 
ιῃς ΡΙεὶ ΝΠ ἰς υϑεα ἴῃ [,δν. 816 οὗὨἨἍ τῃ6 ταπιονδὶ οὗ 6 ““5ίη," ὁ 

οὐ σογεπιοηΐδὶ ὑποϊδδηηθ55 οὗ [Π6 αἰΐαγ. 

7. γπιθ] Ο.-Κ. 279, 54ς.---ἀᾷ, ονῦπ (2)] ΘΚ οπι.---18. "Ὁ ὅπν πὶ Ἴ2}"] (ἃ 9 
ΨῈῸ ὑπ ΠῚΩΡ πν ἼΣΡ, 5, δ. 9.) 42 ἴῃ 3 ; ορ. ν.}}- 19. 32. ΠΡ}}}]} (ἢ ὦ δαὰ πιΠ" 50; 
οΡ. ν.᾿8. 31 1η 3).---[θ. Π25] οσσυγβ ποννῆεγα οἶδα; ὄνδῇ ἴω 413, οὐ τυβιοἢ [Πς 
ργοβϑϑηὶ ρ8858 Ρ5Ὲ 15 δαϑεά, ννὲ ἢπὰ 5. 5 γεδάϊβ ἢδγα 430 υ. Ὅῇα οἶδιιβε 
5668 ἴο ᾶνα Ξυδεγεά ἔγοπι βοπια σογγιρίίοι ; ἰη δά ἀπο ἴο ΠΊΡΡ, Π6 3 
θοΐτνεεη 122 δηὰ 523 15 ϑυιιρίοίουθϑ. ὙΠο ννῃοΐα οἷαυβα θΚΦ᾽ . . . ΠΠΠ ἰ5 
γεδα δΥ 5 (08: δκΚΊσ᾽ 532 ὈΠῚ Ἴ29 Ἣ22 93 ΠΠη.--- 17. γὼ] 5. Ὁ2Π.--- 49. ΠΝ] 
Ὦτγ. Ζερσες, 690; Ἰζδηΐρ’, 11. 2οοα. 

289-20. ΤῺΘ ἀρ οἵὗἨ Του ἱῦ 681 Ββουνΐοθ. --- Πονϊος5ς Ὀεΐνθθη 
ινοηϊγ-ῆνα δηά ΠΥ γεδῦβ οὗ ἀρ ἀὔε ἴο υπάδγίαϊκοα {Π6 γεβροη- 

ό 
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5 ΠΠῚ }7ἷ οὗὁἨ 16 βεγνίοας οὗ ἐπ6 ἰδθεγηδοῖθ. ΝΏΘΩ {ΠῸῪ ἢδνα 
γοδοῃδά {8 ἂρὲ οὗ δέΙ͂γ, {πΕ6ῚΓ γεβροηβι ὈΣ Υ οοάϑοβ, ᾿πουρ 

ΠΟΥ ΠΊΔΥ 511} σοπάσσ νοϊυηίΐαδγυ δϑϑιδίδηοα ἴο ἐδμποὶγ ἔθ! Ποῦν- 

[,ν65 (ἡΠιὶ ν.35). 
Ασςοογάϊηρ᾽ ἴο ο. 4 ἴα ρὲ οὗ δογνίοα ννᾶβ ἔγοπι {ΠιγΓΥ ἴο 

Βῆγ. Ου [δὲ ἀϊβεγεηςε, 566 48 η. 

ΤΏογα ἀγα αἶθο Τογίδίη βιγ ]βιῖς ρεδου γε 5 νΒΪ ἢ αἰπιηρυϑ (δς 
ῬΓγεβεηῖΐϊ βεοίίοη ἔγοτι ο. 4. [ἢ ο. 4 ἴδ6 ἀρὲ οἵ βεγνίος 5 ἰηάϊοδίεα ΌΥ πιεδη5 
οὔ ἔδε ρῆγαϑε ποῦ ὈΌΠ 13 ἽΨΙ πῦρον) τοῦ οΥὐῦὺσ )3όο. Ηδστγε ψὰ Βανε ἴδε ἔνο 
ἀϊγεςὶ βἰαδἰεπγδηΐβ Αἱ ἐνεηίγ-ῆνα ἰδ6 1, ονὶίς δηΐογϑ (Μ|2)) οὐ βεγνίος ; δἵ 
ΒΩ͂Υ ἢς γεϊγεβ (3). Ὑδὲ ραγίϊουϊαν οοπιθίπαίϊοι ΠΣ Π δῶν ν. 5, 111. ““(ἣς 
τνυδγίατε οὗ (86 ϑβεγυίος " (ςρ. 42 2.}), οσουγβ ἤοινδεγε ε]5ς.--- [ἡ 28 οὐοῦ Ἴσκ πκὶ 
15. ὑυπίαυς ; Ῥαΐεγϑου βυρρ[165 ΠῊΠΠΣ δεν πχὶ; αΐ ἀνθ (58 [4115 ἴο γῖνε 
ΔῺΥ οὗ ἴ6 υδ08] ἔογπιο δ ; δες 59. Ὁ 95. δὰ ραγαρῆγαβεβ γϑίβος ἴδῃ 
νατίδηϊϑ. Τῆς αν νδγάηςθββ οὗ 3) πιδν ὈείΓΔΥ ἃ ἰδία πδηά, οὐ νὰ αὐ ;ϊ 
ΒΌΡΡΙΥ πορη δῇεγ ἼΝ ; ΠΡ. Εχ. 20] δηὰ δεῖον ν. "Ὁ (ορ. Εχ. 205). 

ΙΧ. 1-14, ΤῺΘ ΒΌΡΡΙΘΙΙΘΗΤΔΙΥ͂ ῬΆΒΒΟΥΘΙ. --- ΤΠ ραϑβονοῦ 

Ὠδνὶηρ Ὀεοη ἀυἷγ οὈξεγνεά οὐ {πΠ6 141} ἀδΥ οὗ {πὸ ἢγϑε πιοητῇ 

οὗ 1ἴΠ6 βδϑοοηά γοδγ, δοοοζγάϊηρ' ἴο πα αἰγοοϊίίοηβ ρίνθη δῖ ἴῃ6 

ἰηϑςτυςΙοη οὗ [86 ἔδδενναί! ἴῃ [πΠῸ ργανίουβ γϑαγ, ν.1 “ὅ, οογίδὶπ 

6 οοπλρίαϊη δαὶ πον δα Ὀδοη ρῥγαναπίεα, τπγουρ ἢ ἀδῆϊε- 

τχθηϊ ΌγΥ (Π6 ἀδοαά, ἔγοηι αἸϑομαγρίηρ {εὶς ρᾶϑβθονοῦ ἀυζϊ65, 

νδ΄... Οη ἰπαυΐγυ Μοβαβ γεοεῖναϑ [15 ἰηξιγυοίοη ἔγοηι Υ δ ννοἢ, 
ν δος 41] ῆὸ ἀγα ργανεηΐεά, εἰπε ὉῪ ἀδβὶεπιθηΐ ἔγοπὶ ἐπα 
ἀεοδὰ οὔ ΌΥ δὔβθηοα οὐ ἃ ἀϊβίδηξ ἰοιιγηθυ, ἔγοηὶ ΟὈβαγνι δ᾽ 

{π6 ραϑϑονοῦ οὔ δε ΠΡ ἄδγ, ἀγα ἴο οὔβεοενα ἱξ ου δα 1:41} 

ἄδγν οὗ ἴπ6 ποχὶ πηοηΐῃ, ν.10 15; 411] το [411] ἴο οὔξογνε ἴδε 
[εϑίϊνδῖ, εχοθρί ἔογ ἴπ656 γεδϑοηβ, δῖα ἴο ὃδ6 ““συΐ ΟΥ̓ ἔγοπι {Πεὶγ 

Κιηβπιεη,᾽" ν.5. ὙΠΟ ρό» οἵ τοϑιάδηϊ ἔογείρῃσσ (1515 η.), δ5 

το 1} 85 [6 στο 6 ΌΥ ὈϊΓγΓ᾿, 15 ἴο δερ ἴδ8 ραβϑονδζ, ν.β. 

Τῆς βυρρίεπιεηίδ[ οπδιβδοῖες οὗ ἴδε βεοιϊΐίοῃ, 6 δίς (ν.Ἶ, ορ. γἷ, οἴ. 11), 
δά (6 Ἰδοῖς οὗ ογρϑηὶς οσοηπεοίίοη υυἱἢ (πε οοηϊεχί, ἀγα ποδὶ 5 ΠΊΡΙῪ 6χ- 
Οἱαϊηδά 648 Ῥεΐηρ ἄυς ἴο ἴδε δεοοῃάδγυ οπαγδςοῖεγ οὗ (ῃς ραϑϑαρὲ (οἷ. Ιηἴγοά. 
8 12). Τα ἐμεογέοη οὗ ἴῃ6 ραβϑαρε πεῦε ἰβ Ἔχρ ςδ 6, ἔογ ἰπγουρ ἢ 118 
οἤΐϊοΥ πιοῖϊνα 1 5 οσοηποοίεά τἱτὰ (δὰ πιὰ οὗἩἨ 6 βοοοηῃά τοηπίβ, δηὰ 
Βῃουϊά ἐπογεοΐογε δἰδηά Ὀεΐνεοῃ τἱ δηὰ τοὶ. Ηδά εἰ, βοννανογ, ἐογαιδὰ 
ρασγί οὔ (ῃς ογὶβὶπαὶ πδγγαῖϊνε, ἰπ6 πιδίη πιοῖνα πνου]ά, 1 18 γεβϑοηδΌϊα ἴο 
ΒυρΡροΒο, δανα Ῥεεη βίβίεα ἤγϑι, δηὰ ἀδίεά ἰω ἔπε βεσοοηά τηοηίῃ, δηά τῇς 
Ηἰδίογίοδι οδυβο, ν.1 δ, νου Βανα Ὀεεη ἰηϊγοάυοσεα ΌΥ πιεβῇβ οὗ ἃ ῥμίυ- 
ρῬεγίεοϊ ραυδργδαρῆ. 

Ὠ1.᾽5 νίενν 15 (δῖ [6 οτἱβίῃδὶ ἤδγγαίϊνε οἵ Ρ οοηίαἰηςά, αἱ (Πἰ5 ροϊηΐ, ἃ 
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δῃοτί δεοουηὶ οὗ ἐδ βυρρίςπιδηίδτΥ ρϑϑϑονον (566 Ὀεῖονν οὐ ν.Ὦ, διά ἐπαὶ 
(Π15 ννὰ8 Ἔεχραηδεά ἴῃ ἴΠ6 ἤπαϊ γεάδοϊζοη ἰηΐο ἔπ βϑοϊΐοῃ 8458 ποὺῖν γοδά. 
ΤὨ6 ναγίδιοηϑ ἰη (ἷς (ν.8 δ) αῃηα τῇς ἔδυ ἰεχὶ οὗ ν.3 ἢα οοηϑίεγβ ἴο ὃὲ δἵ 
οηςς ἴδε ταϑυϊ δηά {π6 ἱπαϊςδίοηβ οὗ δυςἢ ἃ ργοςθβϑϑ. 866 4150 ν᾽ 68. (012. 
1771} κυα. 2726... ὃ 6 Ὡ. 32. 

14. τ η.--- Τῆς ἀδγΥ οἵ {πε τηοητῇ 5 οπιϊἰεά, ἴον 11 15 1Π6ρὶτε- 
τηδῖα ἴο ἰηΐεγργεῖ ἐπ ἐλε γε τποριέλ (ΝΠ Ὁ 172) 85 πηθδηϊηρ' 
“αἴ {πὲ ἢτγϑϊ πανν πποοη,᾽ 2.6. οἡ ἴδε ἢἤτϑε ἀδὺ οὗ ἴπ6 σπῃηοηίῇ. 

Ηδφῦτεν νυειΐϊογβ, ἤθη ΠΟῪ τνὶϑῃ ἴο ἀδῆπα ἴΠ6 ἢγϑὲ ἄδυ, τ.56 

πὸ πυπιογδὶ ἽΠΙΣ; 50 1.18 2)οῖ ,423, Ὁ. 18, ΕΖεκ. 41ἢ, Ηδρ'. τ, 
ἘΖτ. ,κὅ γ)9 δῃά οἥεη. ζρ. ὉΪϊ. οἡ ἔχ. 10}.---ῶ, πὲ γεπάδγίηρ 

οὔ ΕΝ. “Μογοουον, ἰοΐ ἐλ6 ολήϊαγοη οΥ 75γαοί ἔδοῤ, 18 ποῖ ἃ ἴγδη5- 

Ἰαϊίοη οὗὨ 1 }), Ὑνιο ἢ ργασορροβαϑ βοπια βιοἢ ρῆγαβα 858 “" Θοπι- 
Ξιο:» 

τηδηά ἴδε ομΠΠἄγεη οὗ ἰϑγαοὶ (1 ῇ {Π Ὺ ΚΕΕΡ)᾽; 566 ρἢ!:]. πῃ. οἡ 

5;, ΕἸΤΠογ δυοῦ ἃ ρῆγαβα 85 ἀγορρεοά ου( ((ἴ ργεῆχας εἰπόν), 
οὐ 186 ἔεπβα τῦᾶϑ ΟΥἹΡΊΠΔΙΠΥ Πἰσιογίοδὶ (9), τῆ6 ργεβεηΐ ργο- 
ἡυποϊαίίοη Ὀαϊηρ' [6 τεϑυϊ οὗ ἃ γεάδοϊϊοῃ οὗ ἴΠ6 ραϑβϑαρε (566 

8ΔΌονθ). ὮΣ. δυγπηῖβεβ {πα 41] {πὶ 15 οὔρίηδὶ ἱῃ ν. τ γδη 
85 ἴο] ον “Απὰ [6 ομ]άγοη οὗ ἰϑγδοὶ ἱκαρί {π6 ραβϑονεσγ 

αἵ 18 δΔρροϊηϊοά {{π|6, οὐ {ἴπ6 141 ἄδυ οὗ {π6 ἢτγϑι (5ο (ἃ) 
τ ΩΤ δὲ δνοηΐηρ, ἰ1 ἴΠ6 ψ]Ὰἄογμθ55 οὗ 5΄᾽π8]: δοοοσγάϊηρ ἴο 

811 ἰῃφὲ Ὑδηννοἢ σοπιπιαπάδα Μοβοβ, 50 ἴπ6 ομ] ἄγθη οὗ [ϑγδο] 

ἀϊά."---8. Δδείπυοθη ἐλ6 ἔποο συσριΐγερ5] ἴῃ βαπια ρεοι δ ρῃγαβα 
15 υϑεά εἰδεννῃογα ἰῇ σοηπδοίοη ΣΤ ἴΠπΠ6 ραβθονοῦ (ἢτϑῖ ἰῃ ἔχ. 
125) δηά ἴῃ βοπιὰ οἴπεῦ οοπηδοίίςζοηβ (Εχ. 1613 2089. 11 “οδ, Νὰ. 

283). [15 ρεοιυ!αγίο Ρ; ψ ἢ ἔχ. 125 οἵ. Πι. τ656, Τῆς εχδοῖ 
56η56 οὗἩἉ {πε ρῆγαβα ἰ5 οῦβουγε; δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ρῥγδοίϊοα οὗ 

[Π6 151 σεηΐϊ. Α.Ὁ. 1 ννᾶ5 ἱητογργείεα ἴο πιθδη ἴδ {ἰπ|6 Ὀεϊννε 

δῦοιξ ῆγαα δηά ἔνα ο᾽οἷοοῖς ἴῃ (6 δἴϊαγηοοῃ: ορ. οβ. 5). νὶ. οὗ 

ὙΠ} Ἐχ. 126, δηά, ξυγίπογ, 705. Α4Ἵπὲέ. χῖν. 48 δῃὰ ῥεεαλίρ οἱ 
ἢ ΕΧ. 2089, 566, ἔαγίμαι, Ἔἐβρθοῖδ!γ ον νδτῖοι5 [ονν]ϑἢ ἰηΐατ- 
Ῥτοίδίίοηβ, αοβοηίιβ, Ζ6εαπγδ, Ὁ. το65.---80, ΤὭΘ ραββονθῦ 

5 ἴο Ὀ6 κερί πῃ ἴΠ6 πιδηηοῦ δἰγεδαν ἊϑίδὈ Π 5 ηθ6α ὉΥ ἄδογοα δηά 

ἀσᾶρα: ΟΡ. ἔχ. 12. Βιυῖ ἴΠε6 δυΐποτ οὗ ἴπ6 ρῥγεβοηΐ βεοίοῦ 

βῆονν5 20 νΘΥῪ νἱν!α τοδ] βίο οὗ ἃ ρϑϑϑονογ η ἴπ6 ] ἄστη 655, 

ΤΠ γτορυἱδίίοη οὗ Εχ. 12ἴ οουϊά ποῖ αν Ὀδθη οαγγίοα οὐξ ὉΥ 
Ρεορῖς ἀνε Πρ ἰῃ τεηΐ5.---ὃὅ, 4.,α ἐλεν ζοῤέ ἐλθ ῥαςεουον) (ἃ δ5 
οπη.---42 φυθη) (τ οπλἴ5.---θ., Ῥαγίακίηρ οὗ [Π6 βδογβοϊαὶ 6 9ἢ 
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ὙνὮ1]6 ἴῃ ἃ βίδϊε οὗ υποϊδαῃηθββ 15 [6 συ ρ͵εοί οὗ δὴ ὄχργεβϑβ ἀπά 

σϑηθγαδῖ ργοπιδἱξίοη, [μον. ,γ3θι. σρ. αἷ5ο 1 8. 215 6, [,εν. 2216, 
Οη υποϊδδπηδϑα ὃγ ἴπ6 ἀεδά, 566 ο. 19; οὐ ἴπ6 ρῆγαβθ ἤεγε 

564 ἴο ἜΕΧργαβ5 ἰἴ, δζ ρῃ]]. ἡ.--α(ηο δοογο ““ἀγο"}}] ῬτοΌΔΟΪΥ 8δη 

ἰηδογίίοη. Ἀδζοῦ ἰ5 ποῖ πιοηζἰοπηρα οἰσονῆοθγα ἴῃ [π6 5ϑοίίοη; 

Δηά ἴπ6 ργοποῦῃ (“ ἴο ϊπ|᾽} ἴῃ [π6 ποχέ νϑῦβε ἀἰβγεργάβ ἢϊπι: 
ορ. 13 η.---7. παν αγὸ τὸῦ τοϊλάγαπονι Όρηι οὔ") [6 ΗΘῦτεινν 

ννογά (9.2) 15 υδεά οὗ νι άγανναὶ, Ἔβρθοῖδι ν οὗ ἃ ραγί ἔγοσῃ ἴῃς 
ψνῃ οἷα : ορ. ἰη Καὶ Εχ. ςὃ, Ὁι. 42; ἴῃ Ηἰρῆῃ. 465 2᾽γ', [,οὲν. 27}. 

ΤῆΘ αυδδίϊίοη 866πι5, ἰπογείογα, ἴο πιοθδη {Π|5: ΝΏΥ ἃΐα να, 

ονΐηρ᾽ ἴο δοοϊἀδηΐδὶ δηὰ ἰεπιρογαγυ ἀδῆίεπηεηΐ, ἴο θα Θχοϊυάθα 
ἔγοτι ἴΠ6 γϑϑὲ οὗ [5γδοὶ δπά, ἰῃ 8 πιαϊίεσ οὔ {π6 ρσεδῖ δηῆπαδὶ 
εσεῖναὶ, ἴο ὃς ἴῃ ἴῃ ροϑιίοη οὗ ἔογεϊρθυβ ννῆο ννου]Ἱὰ να πο 

ραγῖ ἰὴ 1 ὙΠα πΊδη αἰὰ ποῖ πεεα ἴο δϑὶς νυν ἴΠῸῪ οΓΘ 270- 

υδρΐθα; ἰὮΘΥ πὸνν δι [6 ταδβοη ἴδὺ 1η {Πποῖγ ὑποϊδαπηθ55. 

Τπεῖς χυσδίίοη 15 νἱ γί !ΠΠν ἃ ρθε τοη ἔογ ἃ πιοάἀϊβοαίοη οὗ [Π6 

ἷανν, ννῃϊο, οα {π6 ργεβϑθηΐῖ οσοδβίοη, δά ργενθηϊζοά {ἢ 6η].--- 

8. σ,αηπῶ οἰ ορΡ. [ἢ 'βε οὗὁἨ ἽΌΝ ἴῃ 705. 3415, Εχ. οὐδ; Ὀυϊ {Πς6 
ΡΆΓΑ]1εἷς ἄγ ποῖ Ἔχαοῖ, δηὰ {πὸ ργεβθηΐ ρῆγαϑα 15 ἃ {1{1|6 δΌγυρξ. 

ῬοΟΞΒΙΌΪΥ ΠΘ οἵ ΠΡ Ξε "αγ " δα5 ἀτορραά ουἵ; ορ. (ἃ ὥ.--- 

9 Β Το ἴανν πον ρίνεη ργονί δας ποῖ οἠἷΐυ ἔογ (ἢ οδβδ6 οὗ ιπ- 

οἰδαηηθ85 τγαϊϑϑά ὃν 16 ᾿ποϊάδηϊ ᾿υ5ὲ τεοογάξά, θὲ 450 ἕο ἴῃ 8 

οᾶδ6 οὗ ἴῃο56 οἡ αἰβίαηξ Ἰουγηθγβ. Ασοοτάϊηρ᾽ ἴο {π6 ΜΙιΞῃ πη δῇ 

(}δς. 91), 411 νῆο ψεγα ργανθηϊθα Ὀγ δοοίάδηΐϊ οἵ σοπιρυϊκίοη ἔγοπι 

οὐδογνιηρ (ἢ ἢγοί ογα Ὀουηά ἴο οῦὔδεγνα ἴῃς βεοοηα ραϑβϑονοῦ. 

Οη {Π6 βϑοοπά ρδϑβϑονοῦ, σρ. .065. ο δαςεῖρι, δῃὰ 2 (ἢ. 20 

(Η 6 Ζεικι δῆ 5 ραβϑονοσ οοἰευγαϊθα ἴῃ {Ππ6 βϑοοηά πιοηϊῇ, 20). ---- 

10. ΟΥ γοιε οὗ ΟΥΓἹ γομῷ ροηῃογαξο"5) 1.6. ὈΘΙοηρΡΊηΡ ἴο {Π]158 οἵ 
[υΐαγα ρηογδίοηβ.----11, ΤΏγαο οὗ {πὸ σε τεσ υἱ]δίίοηβ ρονογη- 

ἱπηρ' {πε οὔϑβογνδποα οὗ {ΠῸ πογπιαΐ ραϑϑονεῦ ἃα βρεοϊ ῇεα 85 

σονογηϊηρ 450 (15 βυρρ᾽απιθηΐασυ ρᾶββονοῦ; ψὮ ν. Ὁ ορ. 

Εχ. 128; ν.13.5 Ἐχ. 1219. Δηάν.}38β, Εχ. 1246, ὙΠρδη ἴῃ ν. 13 11 ̓ ς 

ΒΌΓΊΠΊΔΓΙΪΥ δη͵οϊηοα τῆς [Π6 ἴανν οὗ ἴῃε ἤγξξ ραββονεοῦ ἢο] ἀξ ἴῃ 

ΘνΟΥΥ ταβρθοῖ αἷσο ἔογ [ἢ6 βθοοηά.---18, 7Ζ΄αξ τοι σλαὶἑ δ σὲ 

Οἵ ον λὲς χίηϑηιθη)} Οη. 171} ἀπά οἴη ἴῃ Ρ (ΓΗ. 5ο)ὴ. Τβε 
[ταδί ἰ5 ηοΐ πιδάδ ἴῃ Εχ. 12. Ου [Π6 πιο ἀσραϊαα αυαδϑίοη 

ννδοῖπον (ἢἰΐς 5. ἃ [τοδί οὗ ἄθαιίῃ ογὔ δχοοπιπιαηιϊοδίϊοη, αυηϊτοῖ 

(Οοημοσῖσ, Ρ. 246) 5εεπὶβ ἴο [νἱ{ τῆ πιατῖκ : ““ ϑου.1655 πηθη {π|κ6 
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Ῥ ἀεκιγοά (ἢ6 ἀεδίῃ οὗ βυοῇ ἃ ϑδίπποῦ. . . ἃπά τνῆθη [6 

Ὠοδίπεη ρονογηπηεηΐ ρογπιοά 1ξ, σαγίδιηἶν 4150 ἱπβϊοϊθά 1 ; τη 

ον. 179: 2οὅ 6 τὰ οδη τοδά Ὀεΐννεθη [ἢς 1π65 [Πμαΐ βιιοἢ οδρὶζδ] 
Ῥυπισῃπιεηΐ οὗ {πε τεϊ!ρίουβ ἔγδηβρίεσβθοῦ τνὰ5 ποῖ ρογητ δα 

ΌΥ ἴπ6 ρονεογηπιεηΐ, Δηά ὑπαὶ 1 5 ὨδοθϑβάγυΥ ἴο ταϑῖ οοηΐϊδηΐ 

τυ τῆς ὈδΙΙοΥ τη {δ ἀεείγυοίίοη οὗὁὨ βοῇ ἃ δίπηθγ ὅν σοί." 

Νοῖο 418 δηά ἴπ6 οοηΐεχῖ; 566 850 υδπεη, Φ᾽ 6. οὗ 15γαεὶ, 1ἱ. 

276 ἔ.---- ΤΖλαξ ν»ιαρ σλαΐί ὅδαν λὲς 512] (δ ἸΣ2Π) ὦ. 6. 51.411 συ ογ 
{π6ὶ᾿ σοηβεαθδησθϑ οὗ Ὧϊ5 510, υπᾶδῦροὸ πα ρΡιιησῃηιεπηῖ οὗ 1: 

ορ. 1822, [,εν. 2οῦ,---14 Εχ. 12481:-; ὁρ. 155 ῃ, 

Ὑ23] 5, πεῖς, δπά ἱξγουρδμουΐ (ππ βεοίίοη, πα ἴῃ 283 γ159123 : ορ. θῖς κατὰ 
καιρούς, ν.δ; Ὀυΐ οἰμογννίθϑε ἴῃ ν.Ἐ 1.12. 6, "5}] δν. 113ὅ; 5. ὉΠῪ; τ καὶ 
παρεγένοντο; ἴῃς ἰαἰϊες οε5 ἠοῖ μδοδϑρωρίν ἱτρῪ ἃ γοδαϊηρ ἸΝ2Ἷ, σρ. 
τ Κὶ (5.) 203..---10. "3 ϑὴκ ΡῈ] 513 ἢ.---πρπὴ ὙΠ2] Οὐ (ἢε δρίςδεηε οσμαγδςίοεγ οὗ 
ὙΠ, 866 δη. 111. 2495. Τδα ροϊπί ονοῦ {Π6 Π οὗ ΠΡΠῚ ἢδ45 τεΐδγθηςα ἴο πε 
ἘΔΌΡΙηϊο οχερ ϑὶβ νυ ἢ γεΐεγϑ (6 δαϊεοίϊνε ἴο (Π6 8.0]. οὗ ἴῃς βεηΐδηςε 
ἰποίεδα οὗ ἰο τι. Ορ. (τ Βεγε, δίῤλγρθ οὐ (Π18 ραβϑϑαρϑ, δηά ΘΟεῖρεγ, 
ὕχγεολνί, τ8ς--τ87.---12. ἽΡ2 Ψ] Τοε δγί. 15 οπιϊἰεὰ ἴῃ (Π6 δηλ ας 6χ- 
Ῥτγαϑβίοῃ ; αν. 22, Ε. 4; Κὄη. [1. 2946.---ἀᾷ, ᾿Ό5ΦὉ3))] 5. (οΡ. 55) ΛΕ ΨΈΞι. 
ΤΒε ρ"!]. 18 ργοῦδθιν τσ : ορΡ. ν.3.--- 2} 59 ΡΗ1]. ἢ.--τπηικῦν ὋΝ] Πᾶν. 126; 
Κδη. [ἰϊ. 476α. 

16-.2 8. ΤΊο ΒΟΥΥ οἱουὰ.---Τ 6 πιονοπιεηΐϊβ οὗ 6 5γδοὶ ας 

ἔτοπι ϑπαὶ οηνναγὰς ψεγα σταριϊαϊεα ρδγίϊνγ ὃν [ἢ6 δοίϊίοη οὗ ἃ 

οἷουά, ραγιΐγ, 45 Ὀεΐογα γεδοῆίηρ ϑ᾽ηδὶ, ὉγῪ {Π6 ὄχργεϑϑ σοτη- 

τηδηά οὗ γδῆννεῆ. ΤὨ!5 οἱουά, νυν ῃ]οἢ δ ἡἰρ δϑϑυπιοά ἃ ἤθε 

ΔΡΌΡΘΑγδηςθ, 56.164 οἡ ἴπ6 αρεγηδοῖὶα οὐ ἴδ6 ἄδγ οἵ [5 Ἔγϑοίίοῃ ; 

ΞΌΒΘΟΌΘΠΓΥ 85 οἴϊεη δηά 85 ἰοηρ᾽ 85 πε οἱουά τεϑίεά οὐ {δε 

ἰΔογηδοῖθ {6 5γδο 165 Θηοδπιραά ; δηὰ 85 οἔἴΐϊδηῃ 85 ἢ οἱοιιά 

ῖο56 ἔγοπὶ ΟΥ̓ (ἢ6 ἰἀρογηδοῖα ΠΟΥ Ὀγοκα ὑὉρ [ἢ6 σἂπρ δηά 

σοοπεϊπαραά {Ππ6Ὶγ ἸουΓΠΟΥ. 

Τῆς 5εοίίΐοη, ννὩϊο ἢ 185 υποοηπεοϊοά ὉΠὯ οἰἴπεν (ἢ ρῥγεςθαϊηρ᾽ οὐ (πε 
ἔο!]οὐνηρ, 15. ράγα]]εῖ ἴο Εχ. 403: ὅ6:88. δα οσοπηεοίεἃ Ψ ἢ Εχ. 4025 17 Όγ 
(ες ἀδίεα ἴῃ ν.}δ, [τ ννουϊά ανα ϑἰοοά πηοβί παϊυγα!ν δὲ [ῃ6 σοποΙυβίοη οὗ 
με παγγδίϊνο οὔ (ἢε ἜἽγεςϊίΐοη οὗ ἢ ἱδθεγηδοὶθ. [1 1158 ργεβεηΐ ἔογπι ἰΐ πιδὺ 
Ῥεϑὶ Ὀ6 τείογγεα ἴο δ: ποίας ὴ6 ηυπιογουβ Οπλβϑίοβ ἰῃ ἢ δηδ οογίδὶι 

ἐχργεβϑίοηϑ ποὶ ἐουπά εἰβεινῃεγε ἰῃ Ῥὲ, νγΖ. ἼΝ δ᾽ νι η,, κ᾽ ΠΟ "ν (ορ. 
ιὍ3η.), τκ πκὯ9 ν.}δ (ςἔ, ΕΖοϊκ. 83. Α5 τοϊαίΐηρ ἰῃς βδοοϊίοη ἴἰο Ρ, ποῖς ἴῃς 
σοοποορίϊοη οὗ (δε οεἱουά (Ω. οἡ ν.᾽}8), {ῆ6 σοηπεοίίοη οὗὨ ν.}δ νυ Εχ. 40, 
αἶβ8ο τῆ Ὁ ὅν» ((Η. 1096), 9905 (ΟΗ. ς4), πγνα (ΟΗ. 161), πῦὸ 12 ((Η. 180). 
556, ζυείῃον, ΓΗ, 

158, Τρ. γἷ η.---71726 οεἰοπαῖ σουθ» 64) ἴῃ 6 ἴδηβα β Ὠἰβιοτγίοαὶ, 
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τοοογάϊηρ (6 οπα ἀδεβηϊία ραϑὶ ἜἌνεηῖ (δαὶ ἴδ6 οἷουά κει εα οη 

{Π6 ἱΔρογηδοῖας θη ἰἃ ννὰ5 ἢγϑοί δεῖ Πρ. Ου [πε οἰδοῦ παπά, 

411 1π6 νογτῦς ἴῃ ν.Ἄ δ0 388 ὅγε ἡγεφμορριίαζίυσς, ἀπλὰ βίαίς τυδαῖ 
γαροδίβαϊν Ὠαρρεηθά ϑυθβεαυθηςῖν (Ὠτ,. 7όρδος, 30). --- Ζ26 
ἑαδογπαοῖο, συθπ ἐλδ ἐδηὲ οΥ λα ἐθεέΐν»ιοη»] τ 6 ἰαογηδοῖθ (9.0) 
τνᾶ5 οοπίδιηοά νι τῆ ἴδηΐ (πε), οΡ. 3.5 ἡ., Εχ. 267; δ6 

οἷοι, {πετγαίογε, 18 πιο δοουγαίεϊυ ἀδϑογιρεά 85 σονογίηνρ 

(Π993) {π6 ἰεηΐ, ορ. ἔχ. 4083, Νὰ. 177 (1642); Ῥυῖ ἰξ 15 βροΐκβη 

οὗ ἱμπαϊ γον 85 γοϑίϊηρ οὐ Ὀδϊηρ᾽ ΟἹ (ν) οἰ πὸ {Π 6 ἴδηξ 

(Εχ. 4085) οτ ἴπ6 ἰαρεγηδοῖςε (Εχ. 4036. 88. Νὰ, 101). ““Ταπηὶ 
οὗ ἴῃ (αϑεϊπιοηγ ᾽᾽ (ΠΥ ὅπ.) οπἱν ὁσσυγβ αραΐπ ἴῃ τ73 183, 
2 (ἢ. 245; ““(ἀδεγηδοίθ οἵ [6 ἰεϑεπιοην "ἡ (ΠΥ [9Φ Ὁ) 15 
ἴουηά ἴῃ Εχ. 4851, Νὰ. 150. δδὺι5 1011. οη 4416 ἰδϑίϊτοηΥ,᾽ 

566 1718η. Νὼ 5αἰἰϑέδοϊοσυ γεάβοη οδῇ δα ἀϊξβοονεγεά ἔογ {ῃ68 

δἀὐαϊτιίοηα οὗ ἴπ6 βοοοηάδ ρῆγαβα ἤδγθ, δῃηά ἰΐ ὔπλδΥ Ὧδ, 85 

Ραίεγβθοῃ ἀγρθ8, ἃ ρἷοβϑβ.---1ὅῦ, Ορ. Ἐχ. 4033, Τῆς ἤεδγΥ 

ΔΡΡΟΔΓΔΏΟΘΘ ΠΊΔΥ πᾶνα Ὀδο βιρροβαά ἴο ταϑυΐὶ ἔγοη) {Π6 ρῥγα- 

56ῃσα ἴῃ {Π6 ἰΔθογηδοῖθ οὗ ἰδ ρίογυ οὗ Ὑδῃνῃ (Εχ. 4055), 

[ῃ6 ἀρρϑάγαηςοα οὗ ψῆϊοϊ ννὰ5 {πὸ ἀδνουγίηρ ἧτο (Εχ. 247: 

ΟΡ. 349,55 Δηὰά αἷβο ἴεν. οὔ3").-- -16, 7.1.6 οἱομαῖ τἰδοα 10 σοῦ» 
1 (ἃ  Ἐ δἀά ““ Όγ ἀδγ." 18. 42 216 οονυπαπάριομέ οὗ γαλτοθλ) 
{86 οἷοι, δοσρογαϊηρ ἴο Ρ, ἢγϑῖ ἀρρεαγϑά δὲ δίηδὶ (Εχ. 2415.18; 

Εχ. 166π10 'ς ἃ πιίϑρίδοθα πδγγαῖϊνε), απὰ ἤἔγβί ὈθοδηΊα ἃ ροῖ- 

τηληθηῖΐ Ρμεποπιθποη δίζογ [6 δγθοίϊίΐοη οὗ ἴπ6 ταβρδγηδοῖΐθ. 

Βεοίοτγα γδοβίηρ ϑἰπαὶ, (Π6 βγαοῖ 65 πιαγομεά δοοογάϊηρ ἴο ἴδ 6 

σοπιηδησπιχεηΐ Οὗ δῆ ἢ, ἔχ. 17}; διοῦ ἀδἤηϊία ἀϊγεοίίοη [ΠΟΥ 
511} τααυϊγαά ; ἔοτ {π6 οἱοιά ἴῃ Ῥ ἀοα5 ποῖ, 85 ἴῃ} (Εχ. 1232), 

τὯΟνΘ δ {π6 Πεδά οὗ ἴῃ ννῇοϊα Βοβί ἴο 5ϑῆον ἴπε ννᾶγ. [Ι͂ἢ Ρ [Π6 

οἷοι 15 αἰννᾶγϑβ οἰοβεὶν δϑϑοοϊδϊβά ἢ {Π6 τα εγηδοῖς ; δηά ἴῃ 6 

τα αγηδοῖα ἔογπιεά [ἢ οσρ γε οὗ ἴπ6 Ποϑβὲ (217). [{ 15 οἶδαγ, ἴοο, 
ἔγοπι ν. 330 (δὲ ν. 8 ἴῖ5 τπογα ἤδη δηοίδογ 'νΑΥ οὗ βἰδίίηρ ν. ἥἹ; 

τῆ σοπιτηδηδπιοηΐ οὗ Ὑδῆννεἢ, δοοογαϊηρ ἴο νν ὨΙοἢ {6 [5 γε] 165 

ΓΑΔΙΟΠοά, νγὰ5 ποΐ πιθγοῖυ ἢ δοιϊίοη οὗ ἴῃ οἱουά, ἴογ ἱξ ννὰβ 

σοτηπιαηϊοαῖοα τὨτουρ ἢ Μοβοβ. Εογ 5 ὃν οὗ αἰγεοϊίοηβ ογδὶν 

σοπιπιιηϊοαίεά, ορ. 6... 138.--20., (αἰ οπλῖβ ἐπὶ ν. δηά α͵5ο 
ν.53,.- ΟἹΓ Θοπιοίίπι65 1π6 οἷουά ΟὨΪΥ τεπιαϊποά ονεῦ ἴα ἴάθεγ- 
ΠΔ0Ϊ6 ἔγοσι ἴπ6 δνδηΐϊηρ οὗ οπα ἀδὺ ἴο ἴπε πηογηϊηρ οὗ [Π6 ποχῖ : 

ζ.6. 18 ᾿Ιδ5γδο ας βοπιεῖπι65 Ἰουγηεγοα ἀδΥ αἴζογ ἀδύ, 5οπγθ- 
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Ἐπι65 [ΠΟΥ ταπιδὶ πο ἐποδπιρθά ἃ τνμοῖα ἀδΥ (ν. Ὁ), Ξοπι ΕἸ πι65 
ἃ οουρῖςα οὗ ἄδγϑ, ογ ἃ πιοηΐῃ, οἵ πιούα ᾿ἱπάεβηΐϊΐα ρεγιοάς, ν. ὅς, 

ΎΠε ἰαϑὲ οἶδυβα οὗἉ ν.3 15. οπιτἰεα ἴῃ (α, δηά 5 νϑεῦῪ ῬγορδΌϊν 
ἀϊορταρῆῖο. Οπιτηρ [ἢ 15 οδαβε (ρυΣ ποῖ Ὁ" Ἰδὲ, νυνὶ οἢ 15 

αἶξο οπιτἰεα Ὁγ (ἢ), να πιᾶὺ ἰγδηβίδΐα ν. 31: 3235. ἔῃ 15----“4 Θοπ,6- 

{ἰπ|65 ἴπ6 οἷουά τνου]Ἱὰ τεπιδίη ἔγοσι ἐνεηΐϊηρ ἴο τηογηϊηρ, δηά 

16 οἷουά τνουἹά τῖβα ὑρ 'π ἴΠ6 πηογηϊηρ᾽ ἀπά (86 Ρ6οΟΡΪ6) νου Ἱά 
ἸούΓΩΘΥ ; οἵ (1 ννουἹά τεπλδα) ἃ ἄδυ δηά ἃ πρῃϊ, οὐ ἔννο ἄδυϑβ, 

οἵ ἃ πιοηπίῃ, οἵ ἔογ βοπῖα {{π|6.᾿ ὙὍὉΤῇα γεηάογίηρ οὗ Ὁ" ΌὉΥ »εα 7 

(ΕΝ.) ἰδ. αυϊῖα αῃ͵] 5 Ε 1 ῆ 6, δηά 5 ηοΐ ἴο Ὀς ἀεοίοεπαεά Ὁγ ἃ 
γαξδογθηοα ἴο [,δν. 2539; 1ἴ τηθϑηβ 5 ΠΊΡΙΥ δὴ ἱπάδπηϊα ρεγιοά 

(ερ. 4... αη. 4ο0,, Νεῖ. 19, νηοῦ, ἔγοση 6 οοηίαχί, πιδΥ 

ΒΟΠΊΘΕ 65 Ὀ6 ἱπξεγγεα ἴο Ὀ6 5ῃογί (1655 [ἤδη ἴδῃ ἄδυϑβ, [ἢ (68 
ἰαχί οἵ ση. 2455 Ὀ6 σοτγγαοῖ) ογ᾽ ἰοηρ---ἤδγα, ἕο Ἰηβδίδηςθ, ὑγα- 

ΘυΠΊΔΌΪΥ τοῦ ἔδαη ἃ πιοπίῃ.---Ὁ 9}, Θ οηι.---9838, τ΄ οπι. 
ὙΠ ΠΊΔΥ δα δοοογάϊηρ ἴο (ἢ οτρίηδὶ ἰαχί, Ὀυΐ 15 πΊογε 

ΡτΓΟΌΔΌΟΪ ἃ ἔυγίπεν βίαρε ἰη {π6 δῃογίεηϊηρ᾽ οὗ ἴπ6 ἴεαχὶ ἤδη 

τπδὲ τεργεβθηϊθά ὃγῪ λῆς, ΠΟ οαιε τ ἤγδὲ οδιβα οὐϊυ. 
Μδηὶ σεν οἰἴμον 38 οἵ (ἢ ἰς τρί. 

18. 0᾽}5] 5.0]. ὈῬΟΣ ; ορ. Ὀδν. τοϑ, Ε. 1. 5. ρὶὴ (2γτά 95. ρῖ. ΗἩορδδὶ); 
ορ. (ὰ ζΖ0,-- -πτνη νην] Κη. εἷ. 2890. Ῥαΐεγθοη ἴῃ 5307. τεραγάβ πε 
νογάβ 859 ἃ 1055 ; 866 Π'8 ηοία πεγα.---20. σπε σ]Ξ “ἼΠογα νεγα (ΕπΠΊ65) 
ὙΒΘΩ ἢ: 50 ΟΠΪΥ Βεῖε δά ἴῃ {πε ἠςχὶ ν. Βυΐ ορ. Ἢν δ᾽ -- “!Ἃ1ᾺῺ}Πεγ πγετα 

δοηια ΠΟ... Νεῖῆ. 5889. δπὰ ϑυγίας ρῆγαϑοϑ, δυο 85 :Δ0]) Δ.) 

(4... τ Τος. 113 ἴῃ Ῥεβῇ.), «οΥ"ο]» Δ.]: ορ. Ῥαγῆς ϑπηῖἢ, 7λέσαιγες 
δγγίασμς, Ὁ. 172.---ἘσῸ Ὁ] γταίῃοσ "Ὃ ὍὋ"; 3} 85 δυίβεη ἔγοπι αἰ ορταρῦν 
οὗ. Ἕν ἴῃ (158 ἔγρα οὗὨ Ἰάϊουλ (ΞΞ “ ἔδνν ἢ) 15 αἰνναγβ εἰβεινῃεγα ἴῃ ἴῃ6 β'δη. 
--22. ἸΞϑῸπ δ9] (ζ ον. γοῦν 86 ρῆῇγαβες νὰ 8 δ ρἴοβϑϑ οὐ γυὸν; ἴῃ “ὅ ἴἰ 
888 τερίδοςά νὸν, τὼ 328 ἴι μα8 σαϊπεά ἃ ρίδος ἰω ἴῃς ἰεχὶ Ὁγ {πε 5ἰάδ οὔ γῦν. 

ΣΧ, 1-10. ΤῊὴθ9 δὲν ἰσυπιρθίβ.--- ΤΠ εῖγ τνουκιιδπϑηρ δηά 
ρύγροβα, ν.2; {π6 οσοδβίοῃβ οὗ {μεῖς υδα (α) ἰῃ τπ6 ψν ]]ἀδγηα55, 
ν.8δ 8; (δ) 'ῃ Οδηδδη, ν.', 

ἴῃ ν.ϑ', αἶβ8ο ἴῃ ν.δ' δ. Το [ἢ 6 νεγθ5 ἀγὰ ἴῃ (ῃς 2η4 ρεζγϑβ. οἷ. (οΐ. ηγά ρ]. ἴῃ 
ν᾿ 60. δὴ; ὩΣ, ἴον {19 γεδϑοῦ, δπὰ Ὀεοδυβα ν."" 4ε815 ἢ ἃ αἰβεγεηξ υ56 
οὔ {δα ἰγυτηρεῖβ, δΔηα ὕεοδυβα οὗ [δα ἱποοπιρίοἴεης85 οὗ ν.δ: δ᾽ (Ξεε Ὀεΐον), 
ταραγάβ ν."» 849 ἀεγίνεά ΌΥγ 8 γεάδοϊου (ογ. 1.595 ργοῦδθὶν ὃν Ρὴ) ἔγοπι ἃ 
αἰεγοηξς βουζοα, νἱΖ. 5, ἐ.6. Η, δηά ν.δ' 5.1 3.9 γοάδοϊοηδὶ Ἴχρϑηβίοῃϑβ. 
Ιη δνουγ οΥ̓ 1:18 σοποϊυβίοη δα α͵ἶ8ο ποί6β ἴῃ ν."» “1 δπὶ Ὑδῃνε γουτγ 
Ο(οά," ποπθὸ κὶ8, Ἴχ τε "ἐ ΘΏΘΠΙΥ " (εἰβεννῆογα αἰπιοβὶ οοηῆωεά ἴο {πὸ εἱεναίεά 

δίγὶς, γεῖ ορ. 258), αηα ὈΞΧ ΧΩ (ορΡ. [μαν, 199 83. 2233 2123 2.9. 45 26), Οη ν.5"- 
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οΡ. 8ἴ53ο 'ζαγϑβοσ, ας σογεκχεϊ. Βμοὶ α. ΟνρεΞξελ. 7ς». Ὁ. 8ο (ν.δ εοηϊαίηα ἴῃς 
ουδῖοπιαγΥ Τοοποϊυδίοη) ; ΟΗ. ; Βαοηίβοῦ, ᾿7εϊ ρει ρεσείς, 8:1. (ν. Ὁ δὴ 
οδαυες βουγοα, Ὀυϊ τνῃεῖμες Η ἀουδιίίυ)). 

ΤῊ τηδηυΐξαοίατα οὗ {π656 {γτυπιρείπ, ΏΙΟ δα ἤδησε- 

ογιναγά ἴο ΡῈ υδεά ἴογ βοιησιηρ [6 πιαγοῖ, 15 ἴπ6 ἰαϑὲ δεῖ 

γτοοογάδά ὃν Ρ ρτίογ ἴο {πε ἀδραγίαγε ἔγοπι ϑ1ηδὶ, ν. 1, Ὅὸ ἴδε 
τγαπιροῖ (ΠΝ ΝΠ) ἴδ τα 15 πὸ γεΐδγθησα ἰῃ δΔηΥ ὑγεοθαϊηρ ρΡϑτῖ οὗ 

186 παγγαῖϊνα οὗ ἰῃ6 Εχοάιι5; δυξ Ε' πιοπίίοηβ {π6 ἤόγη (52 

ἰπ Εχ. 19᾽8, ἽΒῚΦ ἴῃ Εχ. 1913: 1619 2018), Δηἦ Η οοηίδίϊηβ ἃ ἴανν 
([μὲν. 259) τεϊδίίνε ἴο {π6 υαβ6 οὗ (ΏΞ ἢοτγῃ 'π σδηδδῃ. 

1,2. Τα ἰγαπιροῖβ ἀγα ἴο ὃδ οὗὨ 5ϊΐνοσ, ψ ἢ ομαϑοά νόοσκ, 

δΔηδ ἀγα ἴο δα υξεά ἴο δυπιπίοη {π6 ρδορΐα δηά ἴο ρῖνε πε 

β'ριηδὶ ἴογ Ὀγεακίηρ ἃρ σδιῃρ.---ῷ. 7 γεη2625] (ΓΥΥΠ) ψνεγε 
ΔΡΡΑΓΘηΓΥ πιῇ [655 υδεά ἔογ βϑοιΐαῦ ρυτροϑοβ ἤδη [ἢ 6 ἤοτη 

(81), νι! οἢ 15 80 γβαυθην πιθητοηθα πῃ Θαγὶν Πτογαΐαγο Οἱ 

{Π6ῖγ βϑουΐαῦ 56 νὰ γεδὰά οὐΐὺ ἰῇ Ηοβ. 58, 2 Κα. ττ6, ΟΥ̓ {πεῖν 
βδογεά υ56 ἔπαγε ἰ5 τπηδηϊίοη ἰῃ 2 Κὶ. 1213, Ρ (βεγὰ δηά 418), 
Ῥϑ. οϑῆ, δηὰ δβϑρεοίδ  υ πη ΓΏ., ΕΖε., δηὰ Νεῆ. Τῇα ἰπϑίγυπιοηῖ 
ἰς ἀεβογι θεά ΌΥ οβερῆυβ (4{πέ. 11. 126 ἁἀσωσρά) 45 ταῖδει 

1655 ἵδη 4 οὐδιη ἰοηρ, δηά 8. πὸ ἄοιιδί [6 Ἰοηρ᾽ βἴγδιρῃι 

ἰπϑῖγαπιθηῖ ἀεριοϊεά οἡ {πΠ6 Ατοΐ οὗ Τιῖυ5; 566, ζωγίπογ, ὟΝ ε]]- 

μδυβεη, δεαίρις (5.807.), 22οἷ., ψβαγα 1Ππ|θοἰγαοηβ ΠΥ ὈῈ 
[οιιηά.---ΟΥ ἐμγηθα τοογ ἃ) ΠΟΡῸ (Εχ. 2518. 1 ,.)17 εἴς.).--ὴῪεξΊΩγΑ 
Ὁ πὶ οἡ Ὀοΐἢ γαπιραῖβ ἰ5 ἴο Ὀ6 {π6 5ίρηῃηδί ἕογ (6 ννῃοϊΐες ρθορῖοε, 

οὔ Οπδ δίοπε ἔογ ἴῃς ργίποβ (116) ἰο δϑϑθηιθῖαθ. [Ιζη. 1. οοπι- 
Ῥᾶῖα (δα ργδοίΐοα οἵ βυπιπιοηϊηρ ἴῃ6 Ἐοπιδη ““οὐυτία οεη- 

ἰαταῖα᾽" ὈΥ πιεδῆβ οὗ ἃ ἰγυπιρεῖ (( 611. 15. 27. 2; ΡῬτγοροτῖ. 

4.1. 13).-ῦ ΓΑ 5ογίεβ οὗ δ᾽δαγπβ (ΠΛ) οὐ ἔπε ἰγυπιρεῖβ τα 
ἴο ρῖνα πα 5ἰρηδὶ ίοτ πε βενογαὶ ἀϊν Ξίοη5 οὗ [Π6 σδΔπΊρ βισσα55- 

νεῖν ἴο Ὀγεαῖς ὑρ.---ὅν. Ορ. 25:9.--- 64. Ορ. 2190π|6 Αἤεγ ν. 
Οὐ ἰησογίς--- Αηά γα 51.411 ὈΪονν ἃ {πϊγὰ δἰαγπι, αηὰ [6 οδπὶρ 
ΜΒ ϊοἢ δηοαπιραοά νναβίναγαβ 5841} Ὀγεδῖς ἃρ (ορ. 2.8.3); δηά γε 

5.41} Ὀΐονν 84 ἔουγι δἰαγπι,, δηά ἴπ6 σδπὶρ "νηοῦ δπηοδπιροά 

πογίμνναγάβ 50.411] Ὀγεαῖκ ὑρ " (ςρ. 2353, ἘΓ Πᾶ5 ἃ πιυσἣ Ὀγίθίεγ 
δααιϊοη--- ΕΞ ᾿αχία ἤππο πιοάππι γα αυΐ ἔδοϊθηϊ."---ΘὉ. Ζάον 
“λα δίοτο πὶ αἰαγηρ πτολόησυθ ἐλον (ἴα [στα 611{65) “76 ἐο παῖε 

4 εἰαγῇ] »Ὲ9 15. πεγα υβεά ἴῃ [15 βίγιοϊ βεῆβε οὗ “"ἴπ6Ὸ βίαγί,᾽" δηά 
ποῖ, 85 ἰἴ 15 ι5εα ἰῃ ΒοπΊ6 οδ565, οὗ πε Ἰουγηον βίαγίεα ὑροῦ ; 



Χ. ιστι0 δο 

50 (ἃ δχοεριϊοπδ!υ, δυξ τί ρμεγ, ἔξαρσις. ΤΉ ρίυταί (Ὀπ'»ΌΌ0) 
ΓΊΔΥ ὮδνΘ τεΐδγοησα οἰΐπογ ἴο {π6 βανογαὶ βίδγίβ οὗ ἴδε ἀϊογεηΐ 

ιν 5ϑοη5 Οὐ ἃ 5ιηρὶε οοοδϑβίοη, ν.δ' ὅ8,.. ογ ἴο {πΠ6 βδιυσοσϑδῖνα 

ζαΐυγτα 5ἰαγί οὗ (πΠ6 νοΐ σοπΊρδην.---, 41π4' τολόηε δγίγιρτηρ 

ἐορείδον» ἔλα αςτσηιδὶν] ΠΡ 15 ἐγεαυθπε ἴῃ Ρ, δαξ πηυοῦ 1655 οἤδτ- 
δοίϊεγιβίις οὗ 15 βίγίβ [ἢδὴ ““σοηρτερδῦοη" (ΠἼ»), τ ΒΙοἢ 15 
56 ἴῃ ν-ῖ; οη δα ἰδιζοσ, ορ. Ῥδϊ]. ἢ. οὐ 13.- Κὸ τλαδ 
δίοτσ, μέ μποέ σομημ ἶ απὸ αἰαγ) Ὑῃα αἰξεγοησα ἱπίθηαοα [5 
πἀποεγίδιη ; ἰπῃ Ηοβ. κὅ {π6 ἔννο ἴδγπιβ "ὈΠ δηὰ "5 5θαπὶ ἴο 6 

ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙ5. ὙΤΠ6 που ἀεῦνεοα ἔγοπι (π6 ἰδίίογ (ΠΛ τξ 
“4 Αἰ'αγηι," ν.) 15, Ἔβρεοῖδιν ἰῇ δαγὶν Πιεγαΐαγα, 56 α τηογα ρδζ- 

Ιου] ΑΥ οὗ τῆς Ὀαι6-οσν (6... Απι. 114, [6τ. 415); Ὠδησα, 

ρογμδρβ, ἔπΠ6 ρῆγαβα ἱπ 416 (ΠΡ ΠΥ ΥΠ). Τδυ5, που ρἢ 

ἱῃ ῬΊΊΠ6 νοτγά 15 αδἷθο ιιϑεά ἴῃ ἃ νεγῪ αἰ εγοηξ τνὰῪ (6.. 20}), 
ἴ(ῃ)6 ργεϑθηΐ σοπηπηδηα ΤΊΔΥ πιο: Οἷον ἴπ6 ἰγτυτηρεῖ, Ὀὰξ οί 

ὙΠ πηλγίαὶ ποΐεβ. ὙΝΒοίμογ {Π6 ἢγϑδί νεγῦ ("0") πχεδῆβ ἴο 
Ῥτοάυοες ἃ 5εγ65 οὗ 5Βῃογῖ δἰδοοδαίο ποῖβϑ (Ὠ)].) οἵ ἃ βἰῃρίβ ἰοῃρ' 

0145: (ΒΏΒ. ρ. 2482), ἱπεγε 15. πο βυβηοϊθηϊ Ἔνι άεησα ἴο ἀδοίάσ. 

--Α εἰαέμέο 30» δυο») Τῆς ρῆταβα ἰπ [πε Ηοδχαίειος 15 οοηῆηεα 
ἴο Ρ, Ψῆο 65 1ἴ γεαυοηῖν ((Η. 62); [ἢ οσουζα ἴῃ [Π6 ρΡ]. ἴῃ 

ΕΖεῖκ. 4614.-- Τὰγοιρλοιιέ γομ» ροπογαίΐον5] Ὀτ. 2.0. Τ'. 332, Νο. 

20; (ΓΗ. γδ6έό.---9. ννΆεη (Πα στο ἀγα βείιεα ἴῃ σδπδδη 

[86 ἴγυπιροῖς αύα ἴο 6 Ὀΐοννῃ ἰῃ ({ἰπ|6 οὗ ας ας ἴο Κεαρ ἀοὰ 

ἴ ταπιοιιγδησα οὗ ᾿ϑγδαῖ, δηά 50 ἴο βεουγα [5Γ861}5 ἀν σῪ 

(Ρ5. 4418. Εογ ἱξ σοὰ ““ἔογρεῖβ,᾽ ἰϑγδοὶ βυβῖετς ἀεΐεαί (5. 
443.:.3). Ἐογ {Π|5 υ86 οὗ ἴμ6 ἱγυπιρεῖβ, Ρ. 2 ΟΕ. 1343}5.6 
Μδο. 449 κδ 168,---10. Οη (εχίγδογαϊ παγυ) ρυδ]ῖς ἔεϑεναίς, 

οη ἤχεά [δαβίβ (ἰὸν. 22) δηα ἢδνν πιοοηβ (2811), ἃ δ]α5ὲ οἱ 
ἰγτιπιρεῖίβϑ ἰ5α ἴο δοοογίρδηυ ἴπ6 Ὀιγηϊ-Οἴτηρ5 δηάᾶ ρεδοε- 

οὔδετίηρβ ἴο βϑεουγα αοαὐ᾽β διϊεηζΐοη : ορ. 2 Οἷ. 2057, Ρϑ. 

οϑό, 51τ., σοῖδ; αἷςο Ῥβ. 47.-.4ἍἌ ᾽ποριογίαί δοζογο γοιν Οοα) 

Εχ. 2829; δηὰ 5ε6 ΗἩογζίεϊαά, Οσεσολ. ἠ65 ἵοίξος 7ίεγασῖ, 11. 
164--167. 

2. ὈΠᾺῚ] αν. τ, Ε. 2.-|ῖῆκ μιρῦ] ορ. 433η.--3͵. ΥΡῸΥ .«.... ΨΡΠ] Ὁ τ. 
7Τερ σός, 140 1 80 ν.δί-͵ ---ἼὙῊἊΓ}] (ζ καὶ σαλπίσεις ; 50 Ἔ)΄.---θ, “50 }] 95. πικίϑ: κε ην 
πγῶχ, -τθ, ἐγ ἸΚ3Π] {πῸὶ ἀϑυ8] ρῆγαβε 18 “ἴο γοὸ ἱπίο δαΐιϊε" (Ὧν κι); ἱπ 
413} ,χλτνας δανα Ὃν ΚΊ2. Τα ρῥγεβοηΐ ρῆγαβε ἰβ αυϊΐαε ρεουϊδγ.--- 3.50 Ν] 
{τ οηἹ.---10, ον] 5 δηά δὴν Ἡθῦ. Μ595. δέσμη οϑσιπ; α.-Κ, οἱἕ. 
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Χ, ΤἸῸΧ ΧΙ, ἡ (ΛΕ Ρὴ. 7264 πογέιυαγα »νιαγελ 
ρον» ϑίμαξ, ἐλ. τυαπαφγίηρς απαὶ »πταγοἦες τοδεΐ 
οἥ {16 ““γχαδαΐ. 

ΎΠ6 ρῥεγοά οονεγοά ὃγ τΠ|85 βϑοοπά πιαΐῃ βοοίίΐοη οὗ ἴδε 
Ῥοοῖς 15 δϑοιΐ ἔΟΓῪ γϑαγβ (1453 το δοϑββί", ορ. 3233); Ὀμΐ (Πς 
ὉΠ οὗ 1 15 σοησογηοά τ] ἢ {π6 ορεηϊηρ (10}1--1455) δηά οἱοβίην 

(2. 1-2.219) πιοπίῆβ8. Α βἰηρίε ἱποίἀβηΐ, ---ῆ γενοῖὲ οὗ Κογδῇ, 
Παΐπδη, δηά ΑὈϊγαπὶ δηά 15 σοηβθαυσεησαβ (ο. 16--18),---οΥ δἱ 

πιοσὲ ἔννο, 1 τῦρ ἱποίΐπἀα ἤθγα 2οἱ 5, δηα βοπια πιο ΙΔ ποουβ 

ἴαννβ (6. 15. 19) ἅγθ δἷοης γεξεγγεά ἴο ἴπ6 ἱηίεγνθηϊηρ γθαΓβ. 

Ηδκετγε 85 εἰβξενθογε ἴδ εὐἰίος δάορί9 Ῥ 85 ἢἰ5 πιαΐη ἰῃγεϑδά. Το Ρ᾽ 5 
Ὀτίοῦ δεοουηΐ οὗἩ {πΠ6 γεπιονδαῖ ἔγοπ ϑὶπαὶ ἰο ἐς δοοπεα οὗ ἰῃς ᾿υδηάογηρβ 
(το 11.015 5)), 6 δ΄ἰάα ἴἢς ράγδὶ!ε] ἔγοπι 1Ε (τοῦ 3 δπά πιυςοῖ οἵπες πιδίϊες 
γοσὶ ἰδὲ δουγοα (105-126. Ιη τἴΠῸ βἴογυ οὗ (δες 5ρίεβϑ ἢ ορεηβ ὙΠ ἃ 
ἰοης Ἔχίγδαεϊ ἔγοσι Ῥ (1411 δηὰ ἰδῶ ἔω565 ἴῃς 5ἰογίεβ8 οὗ Ρ δηά ἴῈ. ἵνηἢ 
Ρ'8 δοζςουηΐ οὗ Κογδἢ 8 γενοῖξ δα Ἴςοπιρίποϑ [9 βίογυν οἵ (δε γενοῖΐξ οἵ 
Ὠαδίδδη δηὰ Αδίγαπι ; δηά πε δρ δίῃ 1565 πηαίίες ἔγοπι ἰμῈ ἔννο πηδί βουγοθβ 

ἴη 2ΔοῚ Σ; θυϊ Ρ΄5 δοοσοιηὶ οὗ (ῃς ἀεδίῃ οὔδγοη (20 33.323) 19 Κερί αὐυἱΐς ἀϊπίίηςοῖ 
(τοῦ ἰδς οχίγδοίβ ίγοπ 1Ἑ (2016 31: 211-39). ατήηοπρ τυ ἢ ἰΐ 5 ἀρργοργίδιεϊν 
ρἰδοόάδ Το {{|5 εὐϊὰον ογ γεὶ δῖον παπᾶ τνὰ ΠΊΔΥ διϊγυΐε πε ἱποογρογα- 
ἰἴο οὗὨ {πὸ ἴων ἴω 6. 15. 10 (ορ. [ηἰτοά. 8 το ἢ.) ἀδηὰ {π6 πιαίίεγ οὗ το 5; 
Ααἶ5ο {πε δα! ἰοηϑ ἴο {π6 βίογγυ οἵ Κογδῇ (566 οὔ 6. 16), δηὰ [68 Ξξυρρτγεβϑϑβϑίοι 
οἵ {π6 ἔμ} ἀ6ι4:115 οΥ ἀδῖς ἴῃ 2οἷ. 

ΣΧ. 11-28. Τι6 ἀθρασγίασθ ἴγοπι β᾽ηδὶ (Ρ).---ΟΑΟὐἰάε γ {πὸ 
οἷουά, πΠ6 στα 65 οὐ ἴπε 2Ζοίῃ ἀδὺ οὗ ἴπε βςεοοπά πιοηῇ 

οὗ ἴπ6 βεοοπμαὰ γοαῦ ἴθανα δ᾽ηδὶ δηά (βϑιυθϑεαιυοηῖ]γ) ΘΠΟΔΠΊΡ 
ἰη ἴπ6 ψΠ]Πάογηο55 οἵ Ῥάγδη, ν. 1}: ὟὍΎΠΕ {τ|04] ργίησεβ {16 16) ἃγα 
πιεητοησά, ἀπά 1ῃ6 ογάου οἵ {πΠ6Ὸ πιάγοῦ, αρτϑοίηρ ἴω πὸ πηδῖη 
νν ἢ τΠαΐξ ἴῃ ο. 2, ἰ5 ἀδβογιθοά ν..5-3. 

1πάϊορίίοηϑ οὗ Ῥ δὰ (1) ἴω ν. "Ὁ τς ἀδίε, (ἢ Ἑςοηοσορίϊοη οὗἩὨ (ἢ εἱουά 
(ερ. 9175., Εχ. 40 75.385), 1599, ππ όσον ; (2) ἴῃ ν.13.3 [ἢ παπι68 οὗ (ἢς ρτίποος, 
ἴδε τοϊαιίοη ἴο 6. 2, "Ὁ Ὁ», πξὸ. Βυΐ {δε αἀἰξαρτεἊπιεηΐ οὐ ν. 7.21 ὙΠ} 2:7 
Ροϊπίβ ἴο δηοίπον Ὠδηά--Γ; 50 ὨΪ., Βαοοῦ, ΟΗ. Α ἔυγίπογ Ἴχραπβίοη οὗ 
ἴῃς ἰοχὶ ἤογα 8 ἔουηά ἴῃ 5, ψογα Ὠὲ, 1ι608 ς οἰϊεὰ αἰπιοβὶ νεγῦα πὶ δηὰ 
Ῥτεῆχεά ιἰο ν.ἢ9, 

11. Τῆς σγδοῖος ἰεανα ϑίπηαὶ ὈῬεΐνψεθη θη δηά {πεῖνα 

το 5. αἰζογ γοαοπίηρ 1 (ΕΧ. 10), ΡΟΒΞΙΟΙγ ἴῃ ῬΕ ΘΧδοῖν 

ἔνοῖνα πιοηί 5 αἰζεγ (ορ. ἔχ. 16]; ΝΟϊά. ζγηιἠγεκολιπρεη, 72 



Χ. ΣΙΣ ΟΙ 

ἢ. 1).---7ἢ6 ἐαϑογηαοῖσ οΥ' ἐθεέηο}}] οἷδ ἡ.---19. 8.) ἐλοῖσ 
͵7ρ:76)}5}] οὐ δίαρες. Ὅῇδ Ἰουγηου ἔγοπι ϑίηδὶ ο Ῥαγᾶηῃ οὐοι- 

ρΡἷεὰ βενεγαὶ ἄαυβ. Οπ ὈΠΡΌΌΡ, 566 ν.δ η.; ἀπά ἔου [Π6 ρῆγαββθ 

ἴῃ 1ΐ5 ργοβϑθηΐ 56ῆ56, 322, Εχ. 171: ορ. Οη. 148 (ἸΕ), ἔχ. 4086. 88 

---Ζὴο εοἱϊογηδες οΓΓ Ῥαγαμ]) Τῆ6 Ρῥγεοῖβα Ῥουηάδγιεβ οὐ {πὸ 
αἀϊσίγιοῖ ἀγα βοπιοννδῖ υποοσγίδη. Αοσοοτγάϊηρ ἴο Ρ, {πὰ Υν. 

οὗ Ῥαγδη ἰβ γεδοῃεά ὃν δὴ ἱπάεβηϊθ προσ οὗ βίαρϑϑ ἰγοπὶ 
ϑίηδὶ ἴῃ (ἢς αϊταοϊΐοη οὗ Οδηδδη; ἤδθηοα ἴΠ6 5ρῖθ5 ἂῦα ἐ6- 

βραϊομεά (1160. 1.38) δπὰ Πιῖπογ γοΐυγη (1325), απὰ ἤεα {Π6 
ἔογυ γοᾶγβ οὗ νδηάδεγίηρ ἀγα βρεηΐ (1439: δὲ ἴῃ (ἢ ἸΙΡΉΣ οἵ 
1325). [Ιη {Π6 ἰογιθιἢ γεαγ {Π|6 ῬΡθορὶθ ἈρΡργθηιν πιᾶγοῦ οὐΐ 

οὗ [6 Ν᾽. οὗ Ραγδη ἴο Καάδθϑῃ (566 οὔ 20). Ετοχῃ (Π15 ννῈ 
ΓΊΔΥ ἱπΐενγ ἰμαὶ 1 ἴὰγῪ Ν. οὗ ϑ΄'παὶ δηά 8. οἵ ζδάες}. Ἴδα 

οἴπες ἀδΐᾳ ἄο ποῖ σοπῆϊλος ἰῇ (ἢ 15, 1 ἴῃ τ 5. 2εῖ τῆ6 Μδΐοη 
οὗ (ἃ Ῥ6 5ιυδειίυἱοὰ ἔος ἴῃ Ῥαγδαὴ οὗ ΜΤ. (5ο Ννε. Ὦτγ.). 
ΤΠ6 ν]άσγηθθβ οὗ Ῥδίδη 18 [5ῃ πιεῖ 5 ἄν] ηρ-ραοα (αη. 
2131: Ε); Ῥαζδη 1561 ἰδὰῪ Ὀείΐννβδεαη Μιαΐδη δπὰ Ερυρί (τ Καὶ 
1118): ορ., ξυγίπες, αη. 145 (ΕἸ-ραγδὴ) δηὰ ΗδΌ. 4,48 (Ραγδᾶῃ 
|| Τεπιαη). Με. Ῥαγδὴ 5 αϑϑοοίϊαϊε ν τῇ ϑεῖγ ἀπὰ ϑἰηδὶ ἰῃ 
τ. 443. [195 Ε. Ὀογάο ννᾶβθ, δρρδγαπίυ, {π6 Ἄσγαραῃ. Τῆε 
Ἦν. οὗ Ραζδη ἴδ σογγεϑροπαᾶβ δρργοχιηδίοϊν ἴο (ῃ6 ἀαβογί 

οὗἩ Εἰ-ἢ (οη ννῃϊοῆ 566 Ῥαϊπγοῦ, 226ςογέ οὗ ἐλ6 Ῥιαογη 55, Ὁ. 

284 8.). Οεγης (2.81. 3582) βιιρρεϑῖβ [πὶ [π6 ἴδγπὶ πᾶν μᾶνο 

μαδὰ ἃ νίάδεγ δπά ἃ παίγονεῦ ᾿5ᾶρ6, ἴῃ (Πς6 [Ογπιογ πο πα ϊηρ 

{πὲ ΚΝ. οὗἩ 51η, ἀπά 50 βἰγεϊοῃιηρ τρῆθς ὰρ ἴο ἴΠ6 ΝορΡΈ6}.---18. 

“45πώΩώὴ ἐλον 3γεέ ἀοῤαγίδα7 “5115 ννὰβ {πεῖς ἄγϑε ἀεραγίυγε τνῃίοῇ 

[οἹ] οννοα οὐ ἴΠ6 σοπιμηδηά οὗ ἀοά οσοπιηλιηϊοαϊεα Ὁ. πηθδηβ οἱ 

τς {Π|ηρ᾽ οὗ {π6 οἱουά ᾽" (0)1.)---τῇ ἰεασὲ ἀππδίυγαὶ ἱηογργεῖα- 
(το οὗ ἴΠ6 ἰεχί. οϑϑβϑιθὶν ““ἢγϑί " (ΠΝ 2) πᾶς Ὀδθη δοοὶ- 

ἀδηῖα!ν τορεδίεα ἔγοπι πε παχί ν.---14--16, ὅες χ)δ,.- .-:14. Ζὰδο 
σογβαρι}} 25 ἡ.---7 6 ολιάγοεπ οΥΓ )μάαλ πιαγολεα 2 γε] 1.6. ἴῃ 
ἔγοπξ : οἵ. ν.35.---17, 4πΩ ἐλο ἑαδογπαςίο πδεα 0 ὃ6 ἑαζοη: ἐἴοτο}] 
Ετοπὶ {Π]|5 ν. ἄοννη ἴο ν.Ξ7 411 [πΠ6 νεγῦς αὔὸ ἔγεαιδηίαίναβ, ἰη41- 

σατηρ [6 σαηθγαὶ Ὀγδοίΐοθ οἡ 8 56 γ65 οὗ πηδίοθ5.-- -(γγνζηρ 

λό αδογηαο 6} πὰ 15 ἀρρυγίοπδηοσαδ, 455:. 8... - 18. 20. 566 210-16 

--20. ῥέε αἱ. Ἐευ͵δ! : 114 η.---ΟἹ. Απηπὦ ἐλο Κολαΐλέξος τοῖο 
σαγγίθε 2.6 λοῖν ἐλέγιρ5] Ἔπυπιογαϊθα ἴῃ 481 οὔ, ὑΡὉ σδηποῖ 
Ὦστα πιο ““ βϑαῃοίπδαγυ " (ΚΝ.), ἱπουρ ἰπᾶξ 15 115. υδαδὶ 
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τιθδηΐϊηρ ; ἔογ (6 Ὀυϊάϊηρ ἤθη ἰακδη ἴο ρίθοθς ἶβ. οδιιϊεά 
ΌγΥ {ῃ6 Μοτγαγίεβ δηά Ὁδιββοηϊίοβ, ν.}Ἱ ,χ35:. 86.:. ΤΠ6 τὲ οὗ 
ΡΟ ἤδγα ἰ5 αὐ Ἔχοδρίίοηδὶ δηὰ ἱπάθδοά ἱπηρζοροῦ; ἴδ6 
Ὠξᾶγοϑί ρᾶγδὶϊαΐ ἰ5 1829; ἴῃ Ὀοΐϊῃ οαβεβ (6 ἰθχὲ πῆδὺ Ὀ6 δ 
ἴδλαϊε (ΟΡ. ΒΏΒ. 5746). --- ἀπά ἐλὲν (ἰῇῆ6 Οοδγϑμοηϊίος δηά 
Μεγαγῖ85) τρρεῶΐ ζὸ σοΐ πῦΈ ἐδ ἑαδογηιαοίσ αραΐμοί ἐλεν (ἰμς 
ΚΚομδίμ 65) σα»η6] ϑοῃ πλιϑὲ θ6 1π6 τηρδηΐηρ; Ῥυξ ἰξ ἰ5 
ΟἸΠλ5}}Ὑ οχργοϑϑθᾶ, Εογ ἴΠ6 υ8ὲ οὗ ἽΚΡ (τ αρσΐρ52) 566 αβη. 
435", Ἐχ. 2225. Οοηΐγαγυ ἴο {πὸ ἱπιρ]οαἰϊίοη οὗ 217, 6 Μεῖι- 
ατῖεβ δηά (δυβδοηϊῖθϑ ἀῦαὸ πογα πηδάβ ἴο τῃηδγοῦ οἱ δῆϊοσγ [ἢς 

ἢγϑὶ ἀϊνιϑίοη οὗ {π6 βγδοϊϊζεβ, ἀρραγθηῖ νυ ἰῃ ογάογ παῖ [Π6 

ΠοΙ͂Υ {Ππίηρϑ πιρῃς ποῖ ὃδς ἰεἴξ πηϑμοϊογεά Ἡ Ἀ16 [ῃ6 τοηΐ τᾶς 
Ῥεΐηρ ογεοϊεα ἴῃ 16 ἢὰδνν οαπῖρ. [ΙΕ 80, ἴδε νηϊΐζοσ αϊἃ ηοὶ 

ταβεοῖ [πὶ {Πὶ5 ἀγγδηρ επιθηΐ [εἴς [6 πὶ ἀηϑῃοίογοα Ὀοΐοσα (ἢ 6 

πιᾶτοΐ.---22..-27. ὅ5εα 215-81, 
"“- 

48. ΥΚ5] 5 Πεγὲ δηὰ δνεγγνῆοτγε (εχοερὶ Οη. 2:51) κἼ8. τ - δηά ὧν υ 

γα πδῆς65 οὗἩἉ Αγαδῦ (γθε5 ; (.65.-Β0}!}, 616α.---18, 18, τοῦ 2] Εὰγ ἴδε πηοϑῖ 
ἐτεαυσηΐ πηιοδηΐηρ οὗ ἴῃς ρῆγαξε ἰ8. “" ἐογπιεγν," δι. 2 5. γ}0 )οῖδι τ: Καὶ τχ', 
]ετ. γ13, δοπγχεῖπη65 ϑρθοϊ σα! ν ““οἡ (πς ργενίουϑ οοοδϑβίοη "(1 Καὶ 205); ἴἴ 
4180 σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ πλεδῃ85 “ἤγϑβι " (δἀνεγθ ϊ411γ)---ι. Ὠζ. 177, 1 Κι. 17}; νεγγ 
ΓΆΓΕΙΥ 4150 ““δἱ πε θερίηπίηρ " (Ρτ. 205}) οὐ “ἴῃ ἔγοη " (153. 6οϑ : ςρ., ροτ- 
Πᾶρβ8, 1 Καὶ )οϊ. Τῇε ἰαϑὶ βεηῆβο, πο ἴπῸ6 δηςΠ 6515 οὗ ν.35 γεηυΐτεβ ἴῃ 

ν.}9, 195 ἀχργεϑβϑεά ΌΥ ΠὺσΝῚ ἴῃ 29, αη. 413.--7. ΤῊΠ)] σρ. Ὀρυ Εχ. 4017; Θὰ “ὁ 
τεδά ἢεγε τὴ, 8558: Παρ ἴο 15] 48.---18. 151κ1} γεδὰ 13κῪ 22 ἢ 5. ἀν Ἐ 
δηά 4150 βοπια Μ55. οὔ. [Ιπ ἴῃς εἴενεπ γαπιδίπίηρ σα 565 ἴῃ (5 βοςιου 
ΪΉ [οἸιονεά ὃγ ὦ ργεῆχϑβ 3 ἴο {πε {γῖραὶ παπις, Ὄχοερί ἴἰπ ν. 3 στ ἤογο 
βοίηὴς Μ995. οἵ ἢ δπὰ (ἃ ογοϊὶ "3; Ἔ οπιῖϑ 3 ἰη ν. δ 3... δ ἴῃ ν. 18. 32. 2. 
3. 36. 5 214 Ὁ)ΠΠ}] “5 (τ Ζ' πῆρ ")2.---28. η9κ}} 105. 69:5, 15. ς2}3,-- -28, 1:0} 
Ὦγ. 7Ζέρμξες, 76. (ἃ ρίαςεβ δες νογά Ὀείογε ὄγκῶχν; ὃδυῖ Μὴ ἰ5 πὸ ἄουδι 
οτγ ρίη δὶ. 

209-86. 16 ἀδραγύυγο ἴσοι 80 Μουηὺ οὗ Ὑδῆνθ ἢ (Τ ῈΕ).--- 
Ιη σοηϊαπιρίαϊίοη οὗὨ ἱπιπιεαϊαία ἀεραγίιγα Μοβοβ Ὀδρ5 ἢϊ5 

Κιηβπίδὴ ΗορΔΌ ἴο δοσοπίρδην {πὸ ἴϑγδθ ας ἃ5 σιΐμάς, δηά 
οῖνα ἴμδῖι τ[Π6 Ῥεηδῆϊξ οὗ ἢ15 ρίεαῖ Κπονίεάρε οὗ [6 σαπλρίηρ᾽ 

Ῥΐδοθβ ἴῃ τδ6 ]άογηεββ, ν. 9. ΨΨΉδη ἴπῸῪ δοίιδ!ν βἰαγῖ, 
(παν δία ἰοὰ ὈΥ (ῃς αὔξ, ν. 53; ἴῃ ν.δὲ ἃ τεξεγεησε 5. τηδάβ ἴο 
1π6 οἷοι, δηά ἴῃ ν. ὅ5. 86 ροείϊοαὶ δάάγοββθβ ἴο ἴῃ6 δεῖς ἃγα 
οἱϊεά. 

Τῆς πατγγδῖϊνς οὔ 1Ε, 1δϑὶ οἰϊεὰ ἰη Εχ. 44,13, '5. ἢεγε γεβυπιοά, Ῥγοοῖβ οὗ 

(δος ἀεοείναιίζοη οὗὨ ν.33.-5 ἤγουν [Ε--ἰ() ἰῃς νν. ἃγὸ ράγα]ο! απ ποῖ οοῦ- 
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φεουϊϊνα ἴἰο ν.}}.2(ἥὉ). ἴῃ ν,723 1Π6. 15γδο] 169 ἀγα ἰπ Ῥαγδ, βενογαῖ ἄδυϑ' 
͵ουγπου ἔγοπι διπδὶ; ἰπ ν. 9.83 {ΠῈν ἀγα 51}}} αἱ δίηδὶ, απὰ οτἱν ἰεᾶνα ἰξ ἴῃ 
ν. 33; (2) ἴῃ ν.3 (ορ. 431 Ρὴ) (86 γῖς 18 σδγγίεα ἴῃ (π6 πιιϑὲ οὗ πὸ ρθορίε, 
ἴω ν.88 11 ργεοςδάεβ ἵπεπὶ; (2) ᾿ἰπρυἱϑιῖς ἐν!άεηςα---ὰ (ΟΗ. 186), 31» (160), 
13 ὃν 3 (35), 2:8) (28) ; 8ε6 4150 ποὶ6ςβ8 Ὀεϊονν. Α58 Ὀεΐνεε 7 δηά Εὶ ἰῃς 
ενἰἄδηςς ἔδνουτβ Ϊ (ὈΪ., Κας., σοτγη., Κὶι., Βδοου); ποίε ε΄ υ᾽ εἰ (ερ. ἔχ. 

2181), ποῖ Ϊείῆτγο (Εχ. 4} 415 18.5- ΕἾ, 29α β σογτγεβροπαϊΐϊηρ πῖογε οἰοβεὶν ἰο 
Εχ. 4,31} ()) ἰδδη ἴο ἔχ. 423 (ΕἸ ἀπά ἴμε ρῆγαβε Ὁ) ΜῈ "ἘΝ ὃκ (6ρ. Οπ. 128 
24 413 (Ὁ); οἷ. Ἴπτθο γκ ὅκ αἡ. 4112 (Ε); 5ες ΟΗ. 60).---Πὲ υἱεϊπιαῖς 
βουγοο οὗὨ ν.55, ΠΟ ἀϊά ποΐὶ οτὶρ ἴηα!ν ἔογηπι ἴῃς ἱπηπιεαϊδίε βεαυδῆςα ἴο 
ν. 5: 58 [658 ςοτίαιη. Μδην ἀεῖεςϊ ἴγδοςαβ οὗ πε Ὠδηά οὗ Ε (Κας., Κιι., Οοτγη., 
Ὦϊ., Μοογε). ἴων. νὰ αν ἃ σοποοσρίίοη οὗὨ πε οἱοιά νῃϊ ἢ ἰ5 (Ππδῖ οὗ 
ὩοῖΠογ] ποῦ Ε, Ὀυϊ 159 5ἰπλαν ἴο Ρ΄ 5 (ο᾽75:) : [Π6 ν. ἀρρεδγϑβ ἴο ὃς ἃ ποίς οὗ Ρ᾽ 
νι ΠΙοἢ Π845 ρψαϊηεὰ 118 ργεβεηί ροβίτίοη ἴῃ 8), ἀποίπεγ ἰη (ἴ, ννῆεγε 1 βίδηά8 
αἴϊον ν.33, ὙΝΠοίδογ [Πα δποϊθηὶϊ ροείϊοδὶ βηδίομ65 ἴῃ ν. ϑ τνεγὰ ἀογῖνοά ΌγῪ 
ῃ6 οαϊος ἔγτοαι [ΕῈ οὖ ἔγομη βδοπηα οἴπαεγ βουγοα πιιϑὶ γαπιαίη πποσγίδίῃ, 

τπουρἢ {πὸ ἰάϊοηι 2 "ΠῚ ἰῃ ν.35 15 αὐ ἑδνουγαῦϊς ἴο ἴῃ ἰογπιος δἰἰεγηδίϊνε 
(ΓΗ. 12578). 

29. Τἴἤοδαδ, ἐΐλθ 5οη οὗ Κεἰ μ᾽ οἱ, 1λὲ ΜεΕΔίαητο, ἐλ “αἰλο»-ἴη- 
ἔατο 07) 2͵720565] ἩοΡΑΡ ἢδ5 ποῖ θθθη ῥγδνίοιιϑὶ Υ πιθβῃϊοηθα. [Ι}ἢ 

7]. 411 Ὡὲ 15 ο4Πεὰ ἐπ ἐλιπεγ-οϊη-ἰανν (1ΠΠ} οὗἨ Μοβεϑ, 845 δἷϑο 
Ρογθδρ8 ἴῃ {πὸ ογρίηδὶ εχ οὗ ]υά. 116 (Ξεα Μοοσε, σα 7οο.). 
Εδυεῖ 185 ἃ οἶδ πδᾶπιθ, δπά {86 τιδδηΐϊηρ οὗ {πὸ ννυεϊζεσ θοίῃ 

Παῖα δηὰ ἴῃ υἀρὸς πᾶὺ 6 παῖ ΗΟ ΔΌ νν85 ἃ πτεροῦ οὗ {6 

οἶδη (““5οῃ ᾽᾽ οὗ Κείυ᾽ εἰ. [Ι͂ἡ παῖ σᾶβθ χα πιδὺ βυρροβα ἴδμδΐξ 
{(ΠπΠ6 ἢδπιὸ Ηοῦδῦ 85 Ὀδθῆ βιιρριεϑβεά Ὀδθΐογα οὐ ἰῃ ἕδνοισ οἵ 

Ἐείυ εἰ ἴῃ Εχ. 2᾽8, δἀηὰ σοηβοαυδηίν ἰπαὶ ἴῃ 5 παγγαῖϊνα ἢ6 

πδά Ὀεαη πιοηϊοηδα ργονιουβῖν ἴο {πῸ ργεβεηΐ βθοϊίΐἼοη. Ενϑη 

50 ἴῃ ργοβδθηΐ δϑοίϊϊοῃ ορϑὴβ δΌγιριϊγν. Ῥτγοῦδοίϊὶυ ἴῃ ἴῃ6 

βουγοα νθδποα ἰδ νναβ᾽ ἄγανη, ἰδ τνᾶβ ργείδοθα ΌῪ δὴ δοοουηῖὶ 

οἵ Ηοῦδδῦὺ σοπιΐηρ᾽ ἔγοπι 18 σου ΓΥ (ΟΡ. ν.80) ἴο νἱϑῖίς τΠ6 
15γδο 1165 δὲ 51η81; ἱγαριηθηίβ οὗ (ἢ]15 ᾿πἰγοάποίοη ἀγα ῬΡογδρ5 

ριαβογνϑὰ ἴῃ Εχ. 18, νοῦ οοηβϑῖβ ἴῃ {π6 πιαὶπ οὗ 84 ρδγδ]16] 

ῃδιγαῖϊνα ἴῃ Ε οἵ 7εἴτγο᾽β νὶϑ!ίί. Οδμεγης (51.) ἰἀδηςῆες 

Ηοῦναῦ νι εποηδάαῦ, ἴπ6 ἰοιηάεγ οὗ ἴῃ6 Εδοδδθϊίαβ. 

ὙΠουρΡῊ πε εαγὶν Ηδῦτεν ἰγδάϊοηβ αἰ εῦ 845 ἴο {π6 πδΠπΊΘ 

οὗ Μοροϑ᾽ ἰδίῃογ-ϊη-ἶαν.---Ε ο4115 πὶ 6 το---ἀηά 845 ἴο [ῃ6 

ὨΔπΊ6 οὗ ἢ᾽5 {τ106, ννῃϊοῦ ἢ ΘΟΠΊΘ ο4565 ἰ5 βδὶα ἴο Ὀ6 ΜΙιάϊδηϊα 

(Εχ. 41 4184), ἴὴῺ οἴμεῦβ. Κϑηῖϊς (].ἀ. “116. 411, ΠΟῪ ἄρτοθθ ἴῃ 
οοηηθδοίηρ δὶπὶ ΟΥ̓ πηδεύίαρα ἢ δὴ Αγδρ οὐ ποπιδάϊο {τἴθα, 

ἔογ βιιοἢ τοῦ Ῥοίῃ Μιαάϊδηϊῖοβ δηα Κεηϊΐαϑ; 566 δἷϑο :2ἷ ἢ.-- 
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716 ίασθ 9} τολίγὐ γαλιοοῖ φαϊη, 7 το σΐυσ 1 γομῇ Ἐχ. 4, 
(17); 5686 ἢ. οὐ 135. --,Ἰ 6 ργϑβϑηΐ δίογυ 566Π1|8 δδγΐϊοσ ἴῃ 

οὔἱρίῃ {πΠ4π 1ῃ6 ῥγοπλῖδα οὗ [Π86 δοσοοπιραηίπιεις οὗ [Π6 δηρεὶ 

(Εχ. 432. Τα ἱπιργεβ5 οὗ ποιηδάϊο [ἰδ ἰ5 μοῦ ἔγεβἢ δηά 

οἶοασ. μαῖ Μοβθβϑ, 85 ἰδθαάες οὗ ἴῆ6 ρεορῖα ἔγουχ ὅ:1η8ὶ 

ἴο Οδηῆδδη, πεεάεαὰ ννὰᾶβ8 οὔπα ψῆο ηεν (ἢ6 νᾶτγίοιι5 σδηιρίηρ' 

Ρἶδοα5.--- πῶ ἰοἐ μς (0 ἐλε6 ρυοιΐΊ σῖνα ἴπεθ ἃ βδῆαγε ἴῃ [Π6 
ῬΓΟΒΡΟΓΥ Μηΐοῃ ὙΔην ἢ Πα ρῥγοπιβθά 5: ορ. ν.32, αη. 1215 
4210. 1800. 12). 705. 2480... 2ὺ» ἐξ ἐς γαλτυσῖῆ τυὴᾶο λας ῥγορεῖςοα 
Πγαθὶ ῥγοορογίζ»} απὰ μανίπρ Ὀγοη)ϑεαὰ τ} Δ116]: τμ6 50]. 
5 ειηρμδίίο. ΕῸν ὃν ἽΣῚ νἱγίια! τα “ἴο ργοπιῖβθ, 5ε6 ἀη. 

1819. 705. 245. 

80. Ηοῦαῦ ἀδοϊπα Μοβαϑ᾽ ἰηνιταϊίοη : ἢ ῥγεΐετβϑ ἴο ΡῸ 
ποπιθ. Ταῖβ ἱπιρ]165 ὑπαὶ ἴΠ6 τουΐθ ἴο σδηδδὴ ινᾶ5 ἀϊβεγθηϊ 

ἔγοπι {παῖ ἰο ΜΙἀΐαη. Μορί }ι5τϊοα 15 ἄοπα ἴο {Π|5 1 ννὰ ΒΌΡΡοβε 

{παῖ Θ᾽ηδὶ ἰαν βοπιοννογα ἴῃ [6 πεὶρ ουτῃοοά οὗὨ (86 ἴορ οἵ 

ΑΚκαθδῃ ; ἔογ {πθη {π6 γοιές οὗ ἔπ6 Ἡθῦγεννβ ἴο ζαάεϑῃ ᾿νουἹά 
6 ἴο 188 ΝΟΙ͂ΝΥ., παῖ οὗ ΗἩορδῦ ἴο {πε Ε. Αρατγί ἔγοπι (Π6 

Ῥᾶϑϑᾶρ85 σοηηδοίίηρ ΜιΙάϊδη ἢ {Π6 πιοιηΐ οὗ αἀοά, 84]1 τείεγ- 

Θη065 ᾿ΠΠΡΪΥ παι ἴΠ6 ΜΙιαϊδηϊζος5 δὰ {ποὶγ ποπιθβ οὐ ἴπε Ε. οὗ 

[86 ᾿Αγαρδῇ δπὰ {μ6 αὐ] οἵ “Λκαθδῇ (1υά. 6-8, Οη. 255 4635, 
Νιι. 225 255. 31). Τδοτγα 15 ἢ0 γϑᾶβοῃ ἔου ἰοοδίϊηρ ἴμδηλ ἴῃ [Π6 

δου Πογη ραγί οὗ ἴμ6 δ᾽ηδιτὶο ρεπϊηβυΐα, Ἔχοερὶ ἴΠ6 αϑϑιπιρίϊοη 

[μὲ δ1᾽η4ι:- Ηογθὺ αν ἴμπογε; {θη ορ. Εχ. 4. [ξ, βοννανοσ, ἰῃ 

αἀείδγεησβ ἴο ἴπ6 ἰγδαϊτοηδὶ νον οὗ Πα 5ἰ6 οἵ διηδὶ, νὰ ἀῦὸ ἴο 

σοποϊαάδ πὶ ΗΟΡΑΡ᾽ 5 Ῥαγίϊουϊαν αἀϊν σοη οὗ Μίιάϊδηϊ65 οσςσιι- 

ΡΙδα {πὸ δου οὗ {6 διηδιεο ρεηϊηβυῖα (ορ. ὨΣ]. οἡ Εχ. 26), 

{Π6ηὴ ψν πιιϑδὲ ὈγοῦδοΪΥ ἰπτηἷἰς οὗ π6πῈ 85 ουΐ ΟἿ ἔγοπι [86 

Μιαάϊδηϊῖος οὗ ἰδ Ε-.; οἰπογινῖίθα {Π6 τουῖΐῖα οὗ ἴῃ6 Ηδρῦτον, 1, 

85 15 σι! Ὁ δϑϑιιπχαά, 1 νοηΐ ὉΥ {π6 ἴορ οἔτδμε αὐ οὗ ΔΙΚΑΌΔΗ, 
ννουὰ μάνα ἰδίῃ ἔογ βοηλα ἀϊςίδπος [Ὠγοιρἢ Μιαάϊαηϊα οοιπηΐγγ. 

ζρ., Διγίπογ, ϑαγοο, ξαγίν Πὔϊδί. οὗ, εδγοιος, 186--τιϑ8ο, 213, ΠΟ 

οἰΐε5. Βακεογ ἄγεις, 7 εὖγε ίργαξίοι ΤΌρε Ἐρνρέ; δῃὰ οἡ 

[π6 βυγνῖναί οὗ 1πΠ6 παπιθ Ε. οὗ {πὸ αὐ] οὗ ᾿ΑΚκαρδᾷβ ἴῃ {πὲ 
Μοδίανα οἴ Ῥιοϊεπιγ (67) αηὰ (6 Μαάγδη οΓΑσγαῦῖο σεορταρῃετϑ, 
566 Δὲ. ςοἱ. ο81.---Ὦ1 ἢ. Μοβοβ δισγίμεγ ργθϑϑοβ Ἡοῦδῦ ἴο 

ΔΟσΟΠΊΡΔΩΥ ίπι, το ογαϊηρ', ν. 85, [Πς ῥσγοιηΐβα πιδάδ Ὀαΐοσγα, ν. 395, 

Αἱ {Π15 ροίηξ ἴδ βίογυ Ὀγθακβ οἵ ἀπά Ηορδῦ᾽ 5 Βη4] ἀεοϊξίοη 15 
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ηοῖ ρίνοη. ε πιᾶὺ ἰηΐες ἔἴγοπι [υἅ. 116 τ1ῃδὲ 1 τνὰ8 ἔδνουτ- 
4 Ὁ16."---ὉΡ.1. Τάοιε ἀποιοθεΐ οἱ» ὁποαηηβέ;ρ) 1.6. νετα να σδῃ 
δηά οὐρῶξς ἴο ἐποδηρ. ὉΤδα [ηξ. ()Γ)Π) τοίδγϑ ἴο ἴῃ6 {πΐυγα; 

(Π6 ραγαρῃγαϑίίς γοηάογίηρϑ οὗ (ἃ δηὰ ζ ἰηίεγργεῖ ἰξ οὗ {Π6 
Ραϑξῖ, δηὰ αἷθϑο οὔἤδηρε ἴπῸ βδθηῆβα οὗ ἴδ6 ποχί οἴἶδιιξθ, 50 85 ἴο 

ἀανοϊὰ 1π6 ἱπσοηρτυ α οὗ Μοβθβ βϑεκίηρ ἃ παΐυγαὶ συΐϊάς ννῇθη 

(δοοοτγάϊηρ ἴο {π6 οοπιροκβὶϊα παγγαῖϊνα, ν.}}.18. 884. 0118.} ἢ 6. ννὰ5 
50 ΠΥ δϑϑϊσῖεά ΌὉγ βιιρεγηδίυγδι σ'ρ5 δηά δρεηΐβ. Τἢδ γεϑη- 

ἀογίηρ οἵὗἉ ν.δ1:Ὁ 1ὴ {7 15. δ5 τ] ον: ἼΒου Κηοναϑὶ μον να 
ὝΕΓΘ σποδιηρίηρ ἴῃ ἴπ6 ψ]]άσγηθβ5, δηὰ (π6 τ] ρηΥ ἀεεάς 

ὙὮΙΟΠΒ ψαγα ἄοηθ ὑπο ὕ8 δαϑί ἴποιι ββαεη 1 (Πϊ]η6 ἀγεϑ᾽"; 

δηὰ ἱπ ὦ: “ἼΒου νναϑὲ νι τ ἴῃ (6 τ ιὶογηθ55, δηὰ 

5811 6 δὴ οἷάδσ δπιοὴρ ι.5." -- 81. 2 δεσονηθ τεριίο τ5 

6»65] ]οὉ 295. ---858. 7ΤΑ͂6 »ιοιριξ ο7 γαλτυολ) 1.6. Ἡοτεῦ- 
δίηδι; 50 ΟὨΪΥ ποῖ: ὉὈυξ ορ. ““ἴπΠ6 τποιηξ οὗ αοά᾽ (ἼΠ 
ὈΤΣΝΠ Ξὸ Ηογεῦ), Εχ. 41 4537 185 2415 (411 ΕἸ, τ: Κα. τοδῖ; ἴῃ ἃ 
αἀἰϊογοηῖ βοηβο, ΕΖαεῖς. 2815, Ῥογῆδρβ “"1η6 πιουηΐ οὗ σοά᾽; 

ΟΥΙΡΊΩΔΙΙΥ βἰοοά πεγα, δηᾶ “"Ὑὐδῆν ἢ" ἰ5 ἄπα ἴο 8δὴ εἀϊζοτ. 
ΕἸδενμαγε “1π6 πιοιηΐ οὗ Ὑδἤννοἢ ᾿᾿ 15 ΖΙοη---6. ». 15. 28 --Ξ 

Μίο. 452, 15. 20, Ρ9. 248, αη. 2216 (Ρ ογ βίην “" οά᾿".--- 
Τ΄γοο ἡα»5᾽ 70τγη|46}] αη. 4035, Εχ. 418, Νὰ. 228: ορ. ἔχ. 1ς 3, 

Τἢα ταρεϊίοη οὗ ἴπμοθα ννογάβ ἴῃ οἷδιιϑα ὅ πᾶν 6 ἅτε ἴο. 

ἀϊτοργαρῆγ. Τῇ ΟὨΪΥ πιεδηΐϊηρ οὗ ἴΠ6 ψῃοΐΪα νόῦβθα 85 [ἴΐ 

βἴδηάς 15 [μὲ ἀυγηρ ἃ ἴὔγοα ἀδγϑβ᾽ τηγοῦ ἴγοτι ϑ᾽ηδὶ 1[ῆ6 δγὶκ 

νν5 αἰνναυβ τα ἀδυβϑ᾽ ἸΟΌΥΠΘΥ ἴῃ ἔγοηΐ οὗ ἴῃε ρδορΐθ---ἃ 

1.561655 ροβιί[οὴ ἔοσ ἃ ρυϊάς: ορ. Νε. Ορριῤ. τοοῦ. Α5 Ὦεογε, 

50 1 [ο5. ,κ8:- (Ὁ), [6 δὐῖκ ργεοβάες [π6 [5γϑδεὶ 85 δηά δοῖβ 85 
{πεῖν ρσυϊάα δίοηρ ἂῇ πηκηοινῃ τουΐα; Ῥαΐ ἔΠ6γα 1 15. Ὀογης ὃν 

“186 ῥγιεβδῖβ, {π6 [νι65. Ηδτγα, 1 ννὲ πιὰν πάρε ἔγοηι 50 

ἔγαστηδηίαδγυ ἃ γεοογά, ἰΐ 15 σοησεϊνεά οὗ 85 πιονίηρ ὈΥ ἰ[561: 

ΟΡ. 1 5. σζν, Ἔβρϑοῖδίν 51} 694... 2 5. 6, Τα ρ]Π|δγ οὗ οἱοιιά ἰ5 

οογίδιηϊν ἐπουρῆς ἴο πιονα οὗ 1[561{ (6.». Εχ. 1321). 11Κ6 {86 
εἰουά, [μ6 ατγίκ πιονθβ Ὀδοδιιδα 1ἴ 158 (6 ἔογηι ἴῃ ψΠοἢ Ὑδηννο ἢ 

Δοσοπιρϑηΐθ5 {86 ρεορῖ6. ΜΠ {Π6 σοησεορίίοη οὗ Ὑδῆν δ᾽ 5 

Βοΐηρ᾽ Ὀείοτα ἴμ6 ρεορίβ, ορ. Αϑυγ.ηᾶϑίγ. 4] 5 δοοουηξ οὗ τς 

δοά Νεῖρδ!]---- ὙΝῈ ἢ 1Π6 οχαϊβα Παρ οὗ Ναῦραῖ, τολο τορριέ δε ογα 

“Ὁ ]., Κιι, (σελ. ιτ81 ἢ. 5), ϑαγος (ξαγίν ἰδέ, οΥ ἐλο Ἡεδγειυς, ἡ. 
214.). 
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»η6 (Λγγαϊ α-Ἰἐξ ῥα-" δα), 1 ἴουρμί ἀραϊηςε ἐῆοπ,.᾽" 5 -- 7λ6 
αγᾷ οΓ ἐλε οουοπαρ  οΥΓ αλτοολ) (" ΤΥ 2) Ρ᾽5 ρῆγαβε ἰ5 
αἀϊβαγεηῖ (ΠΥΠΡΠ ἢ). ὙΠ ῥγαβθηΐ ρῆγαβα 15 πιοσὲ ομασγδοῖεγ- 
ἰϑέϊς οὗ ᾿ουϊζογοηοπιῖο τυγογς (6... Ὠϊζ. 1τοβ ,ιθ. 35: α Κὶ. 619), 
δΔη ἴῃ Ῥᾶ558ρῈ5 {κὸ {π|5, ἀογνεά ἔτγοπι οὐ Ε, {π6 τνογὰ ΠῚ 
ΠΊΔΥ δ τεάδοζοσίδ!. ͵--- 70 :ϑϑξ ομἕ 707 ἑλορε ὦ γεςζέρρ-ῥίαςε) 
ορ. Ὠϊ. 1883. Εχ. 2315, Οη Ἴ -ξΞ ““ἴο 5εεἰς ουῖ,᾽" 566 132, Ρῃἢ1]. ἢ. 
--84. Το ν. οομεγεβ νέγὺ Ἰἰοοβεῖὶν ψ ἢ τπ6 ρῥγεοθάϊησ. Αἴοσς 
ν. 883 χὰ ὀχροοΐ ἃ βἰαϊαπιηΐ οὗ {πε ρἷδος γτεδοῃεά δέϊτοσ [π6 [ἢγεθ 

ἀαγϑ8᾽ ἸΟιΓΏΘΥ : ΟΡ. ἔχ. ᾿ξ, ΤΠΪβ 15 ποῖ ρίνϑ, ᾿πουρἢ ἴῃ 
11} 6 ργανίοιβ δεγίναὶ δἱ ἃ ἀεῆηϊίε ρίδος 15 δϑϑυπια.--- 77,5 
εἰομαῖ 9,7 γαλτοσλ) ΟὨΪΥ ματα, 1419 (Ε), δπά Εχ. 40 388.-- ας ὠῤοη 
ἐλφ] ΤΠ ἰάδα 58. ποῖ πδξ οἵ ] (ποῦ οὗ ΕἸ, νῆοβε οἷουά ργε- 
οδάθϑ π6 ρεορίβ (Εχ. 13221}}); ποῦ αυἱΐα {π6 5ᾶπὶῈ 85 [μαΐῖ οἵ 
Ρέ, ὙΠ τ ῃοῦὶ (Π6 οἰοιά τοβϑῖίβ ονοῦ [6 ἰἀρογηδοῖα (10 }}).--- 
8ὅ. Ἡάφη ἐλθ αγᾷ εἰαγίοα, οτος ταΐαἢ ετε, δ5 ἴῃ ν. 55, (Πε 
αὐῖκ βἴαγίβ οὗ 1561}, δηά ἴπ6 νογάς νοι ἔοΠΠονν πᾶν Ὀ6 ἴδίκεη 
ἃ5 αἀὐάγεββϑά ἴο 8. ὙὍῆδ ατγίκ ἰ5 {8 νίβ: 016 ἔογπι ἰη ογ ὉῪ ᾿ῃϊοῖ 
Υδῆινθἢ πιδηϊξεοῖς ΗῚ15 ὑγθβεῆοα, δηᾶ τῇδὺ πεγεΐογε, [κ6 τῆς 

ΔΏρε͵ οὗ Υδνει, Ὀ6 δάἀάγοβδθοά 85 Ὑδῃινεῆ. [{ νουϊά 'ὲ 
[{Π|6 ἴο αἰϊεπιρὲ ἴο ἀδία {π6 ἵνο βδαγίηρβ; {πδῪ αν {πὲ 

βανοῦγ οὗ δηϊὶαιυ δῦοιϊξ ἴπεπι, απ ΠΊΔΥ Ὦᾶνα οτγὶρὶ παϊδα δἱ 

ΔΩΥ {ἰπι6 συ θϑοαιδηΐ ἴο {6 στοντῃ οὗ [6 παίιοηδὶ οοηϑβοϊοιι5- 

685 Οὗ υπίοη ἰπγουρἢ Ὑδῆννει, Ἔχοορὶ {δαὶ ἴπ6 Ξεοοηὰ 566 ῃ)5 

ἴο ἱΠΊΡΙΥ 8δη αδἰγεδὰν ἊἽχιβίϊηρ βειεἀ 116 η Οδηδδη. 

Ατῖβο, Ὑδδινοῦ 1 ἰἢδὶ ΤὨϊπα Ἔποπιῖοϑ ΤΊΏΔΥ Ὅς 5οδίίεγεά, 

Τμαὶ πον δαὶ Παίς Τπδα πᾶὺ ΗἼοα Ὀείοτε ΤΏΘα. 

ΤΗΘ ΟΥΥ τοῆσδοϊβ ἴῆς οἷά Ηδῦτονν ἱποιρδι οὗ Ὑδδινεῦ ἃς ἃ 

αοά οὗ Ὀδίε[65 (ΟΡ. 2115 η.}; Ὑδῆν ἢ ““ δύοβα᾿" θη Ηδ μάνα 
ΗἰΞ5 ρϑορίβ νἱοΐογυ : ορ. 15. 285: ἴῃ 15 σεέδγθηοα ἴο 2 5. ςἷ. Κ᾽ 
ΕοΥ ἴπ6 αὐῖκ ἴὴ Ὀδίς6, ορ. 1 5. 488... ἢ τΠ6 βοοοηά οἶδιι5ο, 

7υά. ςδι.,. ἈΠῈ ΟΓΥ ἰ5 τερϑδϊεά ἴῃ 5. 683 (), δηά ἰ5 γτεξδσγεά ἴο 
ἴῃ Ἐς. 1428, νοῦ 50 πιοαϊῆαθβ ἴπ6 ἔογπι οὗ [ἢ6 νοσδίϊνε 85 

οἰδαγίὶν ἴο αἰξιϊηρ υἱδῇ τῃ6 αὐκ ἔγοσι Ὑδῆννοῃ.---856. 44 τολοη 

“ Απηδὶ. Ἰηβογιριίοη, ςοἹ. 11. 1. 27 ἔ; ςρ. 1]. 26, κο ; 11}. 52: 1.2. ἴ. ρρ. 7} 
η8, 1ο4 ; 8ε6, ζιγίπεν, Πεῖ, 45:»». απαευδνίεγδιελ, 541τα. 

ἵ Όρ. σπεγης ἴῃ δὲ. 3οο ἔ,; δεγγίηρ ἰη Ζ47 7. 1τ8ο1, 114-125. 



Χ. ,4-}6 ο᾽ 

ἐξ σαγ16 1ο γες) ν.838 ἡ.--- 76 τιδοα ἐο 5α»] Τῆδ νοτῦ 15 ἰγεαυεηίδ- 
{ἰν6.---ὐϑέμγη γαλτοσλ ίο {λ6 θη ἐλομδαηα γαρεος ο7 “»γαθ 1] δῇ 
δάάγαοϑϑ ἴο ἴΠ6 αὐγῖκ γοϊυγηϊηρ ἔγοπι νοΐογυ, δηὰ ἃ ργαγοῦ {πδῖ 

ΥὙδῆν ἢ πδᾶὺ ἀννε]] δρδίη ππαϊσειυγρεα νὴ Ηἰς ρθορῖθ. ϑιοῖ 

πνογάς οουἹἱὰ Ὀδ6 5ιυἱϊαῦῖν δα ἀάγεσϑεά ἴο {π6ὸ δ γεϊζυγπίηρ ἔγοη 

Ὀδιι]6 ἴο 115 ἤχοαὰ βϑαηοίυδγυ, ψηαῖποσ Θῃ] θοῦ, ΝΟ, οὐ βοπιθ 

οἴποσ ρῥΐδοα, δία ἔδ6 ρεορῖία ννεγα βδεϊἰεὦ ἴπ σδηδδη. [ΐ ἰ5 

1655 οἰ βαῦίυ βυυδοϊςα ἴο {πε οἰτοιπιϑίδησαϑ οὗ [ἢ 6 πηαγοῦ ἰγου Ρ ἢ 

[Π6 νι! ἄδγπας5 ; [ἢ ρδορΐὶα ονογίαϊκα (Ὧ6 αὐῖκ, {π6 αγὶς ἀοδθϑ ηοί 

γεΐαση ἴο ἔδει; Ὑδῆνθῃ ἰ5 τοραγάδα 45 Ὀεΐηρ νυνὶ ἢ (ΠἸ6 πὶ οη 

{Π6 πιδγοῖ 5 τνϑ]] ἃ5 'η [ἢ 6 σΔΠ1Ρ.--- 1 »11165] 1[1τ. “Κ τῃουδαπάπ ᾿ 

(ΒΝ); ποτα υβϑά οὗ ἃ αἰνίϑίοη οὗ ἃ ἐγίδε (ορ. ἢ. οὐ 115) γαῖ μεσ 
ἴδῃ πυπιλογίοδ γ. 

εῖ. (Ζείςεδγ. Δ Σίγολ᾽έολε Ἡέδεοηδολαῖ, 1882, Ὁ. 244) οεἰϊε58 (ἢ ς 
Κείμρη οὗ Ῥβ. οοἱδ (ἼΠὸ ργαγοῦ οὗ Μοβοβ᾽") δ8 ἃ ράᾶγϑὶ]εῖ ἴο (ῃς 
ργεβδεηΐς “"Μοβαῖο᾽" νεῦβο, δηά οοπΊραγεβ δἷβσο (6 838π|6Ὲ6 ΟΙὙὟ ἰῃ ἰ(ΐἢς 
Ὀανίάϊς Ῥ588]πι5, 6Ὁ γδ, δηά, υγίπογ, (Π6 αγίςσ οὗ ν.ὅ ΜΠ Ῥ9. ,χ5 77; θαϊ 
1πουΡῊ ἴἢ6 ννογάβ δὰ ἴῃς ϑδιθ, ἴῃς σοποεορίϊοηβ {ἴΠῸΥῪ Ἔχργε88 ἴῃ πὰ 
Ῥ5δὶπι8 ἃγὰὲ νεῦὺ ἀἰθεγοηί.--- 29. 1πΠ] ταρυϊδεῖν πιεδη8 “(δι ογοϊη-ἰανν.᾽" 

ΦΡ 

Ϊω Ασ. γλὸ- ἷθ υϑεὰ πηοΐ Οηἷγ οἵ ἰῃς ἐαἰπετ-ϊ-ἶανν, Ὀυϊ 4150 οὗ οἰπεῦ 
τεϊαῖίνος οὗ πὸ νυνῖθ. 90 βογδ ἢογο γοηάον “ Ὀγοϊδμοσγ.η-ἶανν " οΥ ““ γεϊαιϊνο, 
τα κί ἴΠ6 ρῆγαβα αὐ] 33Π; 50 4150 ἰη 7υά. 118 41; ορ. Μοογο, 7μάρες, 
Ρρ. 32. Οα ἴδε εἰγπιοίορυ οὗ ἹηπΞΞ “"" οἰγουπιλοίπον," 8εὲ6 ΒΏΒ. ςν. Ἰηπ δηά {πε 
πἰεγαΐαυγα ἱμεγε οἰϊοα.--- 31. 15 ὃν 33] Οἡ. 185 τοῦ 229 4855 (1) ; α'βο Νὰ. 145, 
}μά. 6533, 2 5. 1859 (1 γ8), ]ετ. 205. ,8' ; 8ες ΒΏΒ. ρ. 4758; Κδη. 11}. 3722- 
--38. (ἃ ἰηβεγία 9 Ῥοίογε ὙἸΟΡΌ δηα οαλ5. Ἴ):Ό.---38. ππ22}} Ο.- Κα. 916.--- 
ΓΙ} 15 [οἱ] οὐνεὰ ὉΥ δὴ ἃςς. οἴ ἀϊγεοϊίοη (Εα.-Κ. 1185)2. ΟΥδεῖβ σοπϑιάεγ πϑν 
ἔγδηβ. (τ ; Κδη. 111. 210 2: Βιυῖ (6 υβε οὗἉ 210 48 ἃ ἔγϑῃϑβ. νῦ. 15 αἰ πιοβὶ σοη- 
βΒηςά ἴο ἴπ6 ρῆτγαβα π20 3); δηά, δ5 Ὠ εἷ. (ρ. 223) Ροϊηΐβ ουἵ, ““ Βγίηρ'᾽ Ὀδοῖ 
186 ἴδῃ ἱμβουβδηά ἔδη11}165 οὗ [ϑΘγδαὶ,᾿ ννουϊἹά ρῖνα ἃ βαγίηρ πιούα δυϊϊεα ἴο 
6 πιᾶγοῖ ουὧἱ (δη ἴο (ἢ γεΐυγῃ Ποπλ6.--- Εν ναγίουϑ νίενν5 οὗ [Π6 ἱηνογίεά 
πῆς τ ῖη τυ ξϊοῦ ν 30 (Κο Ῥ58. 1ογ33. 38. 40) τὰ δηοϊοβεά, βεα Ὠ εϊ. ρ. 220 ἵ. 

ΧΙ. ΧΙ]. 7ποΐρηίς δείαυσοη ϑέημαὶ απᾶ Ααάετὰ (ΤῈ). 

Τα ἴουγ ἱποιϊάδηϊβ γοϊαϊεὰ ἴῃ ἴΠ656 ομαρίογθ γα γείεγγαα 

Ὁν {μ6 δαϊἴοῦ ΠῃΟ ἢδδ5 ρίνεη {πδπὶ (Ποῖ ργθδαηξ ροϑβίτίοη ἴο 

{π6 πιᾶαγοῖῦ ἔγοπι ϑηδὶ (1τοἷξ 83) τὸ Ῥαγαη οἵ Κδάεϑῃ (τοὺξ 1216 
133.38͵, ΤΠΕ56 ἱποϊάεηΐβ ἀγα (1) ἴπΠ6 ἀεβίγασιζοη οὗἉ πιιγπηιγαῦϑ 
αἴ ΤΑρ ἐγδῇ, 1118; (2) {π6 1υδὲ ἔοτ Πεϑῇ, α6 10. 18. 18.246. 81-84.. (4 
(86 ταϑίϊηρ οὗ ἴπ6 βρίγιξ οὗ Ῥγορῇεου οὐ βανθηῖυ εἰάθσβ δηά 

αἶδο οὐ ΕἸἰάδὰ δηά Μεάδά, 1118. 115. Ξι0 80. (4) τε νἱηαϊοαίίοη 

7 
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οὗ Μοςδϑ᾽ υπϊαυθηθ85 δραίΐηβξί [6 οτἰοῖσπὶ οὐὗὁἨΎ Αδοη διὰ 

ΜιΙγίαπι, 121.1ὅ., Ιῃ χα} 16 1Τῦ γγα ῬγορΔΌΪΥ πᾶνα πιαϊίεγ ἠοῖ 
ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΠΥ σοπηεοξεά τῇ δὴν οὗ {π6 ἱποϊάἀδηΐδ. 

Εχοθρὲ ἔοσς ἃ οἴδιβε ογ ἔνψο οὗ δῖ5 οὐη (1 χ.216), τῆς 
οηξγα πιαίζοσ οὗ ἴπεϑα οπαρίθιβ τννὰβ ἀγαννῃ ὈΥ ἴδ εὐϊΐογ ἔσο 

ΤΕ, Ὀυῖ τὶ βοηλα αἰ δγθηοα οὗ αγγδηρθπιδηΐ δηά ςείτηρ. 

Τα δηϊϊγα αὔβεηςς οὗἉ 4]1 ἔγαςςβ οὗ Ρ΄ 8 βίγίες (ου ὑπποσοῦ ἰῃ 119 566 τ. 
θεῖον), ἰοριείμεςγ ἢ αἀρυηάδηϊ ονίάεπος οὗ (πὸ 5ίγίς, τηοιϊνεβ, δη ἰἀεα5 
οἔ 1Ε (5866 τπιοδγρίη ἰη (ΓΗ, δηὰ Ρεϊον), δηὰ ἰδ ἔδεοϊ {πὶ Ῥ΄ 5 βίογυ οἵ πηδῆηβ 
δηά ηυ8115 15 ργοβεγνεά οδἰβείνῃογε (ἔχ. 16), μανὲ ἰεἀ ἰο ἴῃς ργαοίῖοδ!ν 
υηδηϊηουϑ δϑϑιρηπιεηΐ οὗ ἴπ656 οπδρίογβ ἴῃ πεῖς δηἰγεῖγ τὸ [Ε. Κιεῖεὶ 
(Οεεοῖ. ἰ. 198), Ἔχοερίϊοηδῖγ, 5:48 ροϑϑὶῦ]α ἔγαοςβ οὔ Ρ ἰὼ «18.533. Ξὼ 85 
ΎΤΠδ γοΐογοποα ἴο (ἢ6 τυἱογηθϑ5 οὗ Ῥαγϑδη ἴῃ 1216 5 γδίῃογ δὴ οαὐϊιογὶαὶ 

ἰϊηἴς θαίννεθη 1οἷ3 δηὰ 145 (δὴ ἃ ἀϊγεςὶ οἰϊδιίου ἔγοπι ἢ, 

ΤΠε ργεβεηΐ Πιβίοη οὗ {πὸ βϑοοηά δηά {πιγὰ ᾿ποϊάεηῖβ ΠΊΔΥ 
αν Ὀξοη εῇεοίεά ὉΥ 16 σοπλρίίογ οὗ ΤῈ οἵ ἰαῖδσ, θυ (παῖ 

{παν οὔςα οχίϑίθά δραγί 1} μαγαϊν Ὅ6 ἀοιδίεα οπος μον μᾶνα 

Ὀδδη γεδά βερδγδίοϊυ (5εε ἢ. 1οῖὶ Κ.). Βυὲῖ 1 58ο ἴπ6 ογὶρίηδὶ 
οοηηθοίίοη οὗ ἰπ6 εΠ|τὰ ἱποίάεπε ἢ ΚΙΡγοι -δεία᾽ ἀνδῇ 
Ὀδοοπια5 υπηοοτίδῖϊη. {{{ΚῸ 1πΠ6 ἐουγίῃ ἱηοϊάδηξ, 1 15 Ὡοΐῖ, ἰαΐκοη 

ΌΥ 1561, οοπηπεοϊοα Δ ΔῺΥ ρῥἷδοθ, δηὰ ψ σδπηοῖ Ὀ6 βυγα 

ἰμαὶῖ {πΠ6 ργεβεαηΐῖ ροϑβιίίοη οὗ εἰΐῃπεγ ἱηοϊάθπε ἰῇ ἴπ6 πδγδῖνα 

ΡΌΘ65 δαοῖίς ἔωγίπογ πη ἴπ6 εδἀϊΐοσῦ ψῆο υηϊϊεά Ῥ δηά ΤΕ. 

Βαοοῦ γαϑΐογς Ὀοίἢ ἱποϊάδηΐβ ἴο ἘἾ5 δοσοιηΐ οὗ [π6 5ίδυ δ 51:81] 

(7 »{ῤ΄᾽ῆήε Τγαάιίζίορ, τ4ι ἢ... 316-228), ἰΏ τ ὨΙΟΏ (ΠΟῪ ἔογπιθα δη 
ἱπηπιοάϊαϊα βοαιθηος ἴο Εχ. 437}, [{ 15 ργοῦδθῖίθ, ἴοο, παῖ 
ν. Ὁ ὦ α͵ςο ἔογηθα ρατί οὗ 15 δοοουηΐ οὗ {πε βίδαυ δἱ ϑ᾽ηδὶ 

(Ξε6. Ὀεΐονν). Οη [116 οἴπεαγ Ὠδηά, {πΠ6 οἀϊίον ἔο]]ονν5 ἰγδα τ οη 
ἴῃ οἱδοίηρ 186 »Ἱ οὗ (παπᾶ Δη4) αι141}15 δῇϊεσ ἰεανίηρ 51ηΔ]; 

ἔογ τπουρῇ {π6 ρᾶγαῖ δὶ βἴογυ ἰὴ Εχ. 16 ἰ5 οἷδοεά Ὀείογε (δε 

αγγῖναϊὶ αἵ 51η4], 1 511] ἰὴ 1ἔβε ἢ οἱδαγῖν ργεσαρροβοβ ἴπ6 ὄνεηΐβ 

αἵ 51η4] (566, 6.,.,) ΓΗ. οἡ ἔχ. 16). Ὑδοτγα Ὀεδίηρ' ΠΟ ταάβϑοη ἴογ 

ϑυβρθοίίηρ [6 σοὨίΓΔΓΥ, ͵Ὸ ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΞΚΘ ἴπαΐ (πα ἱποϊάεηϊ δὲ 

Τρ ογδὴ 15 ποτα ἴῃ 115 γρῇῃς ροβιτοη. 

ΤΠ δηδ γϑῖβ οὗ 6. εἰὖ 45 Ὀεΐίνεοση Ϊ δηά Εἰ, (πουρῇ τους ἢ αἰβουπβοί, 
581}}1 τγεπιδαΐῃ8 ἴἰἴο βοῆς δχίεης υὑποεγίαίη δηά ἰεηϊαῖῖνο.Ό. Ὅπα ἰμἰγὰ δηά 
ἔουγτί! οὗ (πὸ αὔονα πιεηϊϊοηεα ἱποϊάδηϊβ (1118 118. 20.890. ῃ( 121.1δ) δ,γὸ 
σοηηεοίοα νἱῖ Εχ. 4271} (Ε) Ὁγ ἴῃς νίονν ἰδίκση οὗ (6 ἱμπεορβϑηὶς οεἱουά 
δηά (ες ροϑιίοῃ οὗ (6 ἴξδηΐϊ (ΒεαῈ Ὀεΐονν οὐ 1133" 38. Ὁ 7,.244.); ἴῃ ᾿ς. 12 ἔυγί μοῦ 
ἱηαιοαίίοη5 οὗ ἘΞ ἃγὰ 6 Ἴοοηςσερίΐίοη οὗ τενοϊαιίοη (566 οὐ 125) δπά {6 
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Ῥτοασιΐηεηςς οὗ Μ|Ιγίδηι (ορ. Εχ. 15.94. 1.10 Ἐ), Ιω τεἰδ 1τα. 0.9 (Π)6 ρατγί 
Ρἰαγεὰ ὃν 7οβϑῆαδ (5εει θη 1138) δηὰ (ἢς ϑίγεβϑϑβα ἰδ ἃ οὔ ργορῇθου (ςρ. 6. 12) 
Ῥοϊηΐϊ ἰο Ε. [Ιω [δες πιδίη, ἰπεγεΐογε, ἴπ 656 ἔπννο ἰηοἀδηῖ5 πᾶν 611] Ὀς Ὀείοτα 
Ὁ5 Ὠοΐ ΟὨΪΥ ἃ5 ἴδεν ἰδὺ ἰῃ ΤΕ, Ὀυϊ ὄνδη δαγίϊεῦ ἴῃ Ε (80 Βδοοη δηά, 80 δύ 
8.5 ΤΟ. 12 18 σοηοεγησά, Καί. Ὀτ.). ὅοηις (Καυς. ΓΗ.) τοίος ῆδηι ἴο Εϑ οὐ 
ἴδε ρστγουηά οἵ (Πε ““ δάναηποεά τεβοχίοη οὐ ἴΠ6 ρἢδ5685 οὗ ργορδεῖς δοι νιν " 
ςοηϊδίηδα ἴῃ ἰδδηλ (Ὀυἱ 566 Ὀεῖονν οὐ 113); ἵνε., ἴοο, ἀοε5 ποὶ δεῖνα ἴῃ θαι 
ἔγογα ἴδ πιδῖη βἰγαίι τ οὗ οἰϊμογ [ οὐ Ε. Ὁ]. ἥηάϑβ ἐγδοθϑ οὔ ἰω ο. 12, δηά 
ΘΏΔΙγης65 111:35 ραου αγῖγ. Α58 ἴο ἴδε γεϑὶ οἵ ἰἢςβ8ς6 οπαρίεγβ, βυοἢ βιῃρδῖ 
δνϊάσηςσ 85 ἰβοόγο 15 ἔδνουγϑ γοίογγίηρ αὐ δῖο Εὶ (Κασ. Ὠἱ. Κιι. Βδοου, ΟΗ.), 
ὙΠ16 ἴῃ [Π6 πιαΐῃ δὲ ἰεαϑὲ [Π6 δίογυ οὗ ἴῃ πδῆπα δηὰ αηυ41}5 ἰορείμεγ 
νὴ 111 1ε0 66 π15 ἀετγίνοά ἴγοῃ  (Βδοοη, ΓΗ. : εαγίϊεγ ογίτἰςβ8, δι. Κυς. 
νε. Ὁ]... 1.55 ἀεπηϊ(εἷγ οὐ  πιοάϊοαίίοη8). Ὁδα ρυτγεῖγν Πρ υἱεῖς ἀδία 
Ὅτε ἰηἀςοϊϑῖνα ; τυ ςἢ ἰὰγη5 οὐ ἱηἰεγρτγείδιίίοη δηαὰ γεϊδίΐοη τὸ οἴμβες ραβϑαρεϑ, 
86 οτἱρίω οὗ ψ διςοἢ 58 4530 οἴδη ἀουδίζ!,. ες 6. Ορ»ῤ. τοῖ ἔ., 322-227; 
Κύυδη. ἴῃ 7Ζλ. 7). τ88ο, 281--102 (Ξ Οσἐς. Α4δλ., εα, Βυάάε, 276--.294) ; δηὰ 
εχ. 1.9, 155, 241, 244, 247; [Κῖϊ. Οεεελ. ἴ. 182, 191 ; Βδαοοῦ, 7γῤίε 7γα- 
σέῤίοη, 8ο-87, 168 ἴ.; Δίοοτε ἰῃ 24). 2440; ὨΪϊΪ. δηὰ (Η, 

ΧΙ. 1-8. ΤΑ ΌΥΔΕ.---Τῆδ βἴογυ, ρυοραῦδῖν ἀδγίνεα ἰγοηὶ Ε 
(Ξεε ου ν.5), τεοογάς ἃ ἀϊνίπε Ἰυάρπιεηξ. ἜΠ6 ρεορὶβα πιυγπιυν 

ΟἹ δοοοιιηΐ, η0 ἀοιυδῖ, οὗ βδοπὶθ παγάϑῃιρ ἀεβογιρεά ἴῃ {πῈ 

ἸηϊγοαυοίζὌοῃ ἴο (ἢ6 5ἴογυ ποῦ ἤᾶ5 οῖ Ὀδεη τεργοάποδὰ 

ἢοτθ. Τῇα ἔτο οὗ Υδῆνε Ὀγραῖζβ οὐκ ἀπιοηρ' ἴῃ επι, δηά, ποί- 

τυ πϑϊδηάδιηρ Μοβαϑ᾽ βιυρρ οδίίοη, Ὀυγη5 (δ᾽ 7) δηουΡ ἢ οὗὨ {δ6 
ΡΘορΐς ἴο 7.501 ν παπιηρ (ἢ ρίαος Ζαδ' ὅγαλ (τ ““Βυγηϊηρ᾽}). 
--1. ΤὰΨς Ρέοῤίο τυόγὸ ας ἔλοϑα σορηρἑαί,ἔηρ᾽ ΟΥ̓ νεῖ ογέμρι6] νῪ τῷ 
“Ἅ τηϊϑίοτίιηθ ̓ἢ 5. {Π6 δηζ{Ππ65]5 οὗ 21)ῦῶ2᾽ ΝΞξΞ ““σοοά ἔογίιηδ, Ῥγο- 

βρογν"; ορ. ν.9 η.; 5ε6 1 Κὶ. 228, ]οῦ δ'θ, ὙΠ σοπιρ[αἰηῖβ οἵ 

[Π6 ρεορῖίθ Ψψεγε ἰοιά, ἀπά τοδοδοα ἰδ δδῦβ οὗ Ὑδῆνεῃ, δπὰ 

τοιιβοά Ηἰ5 δηρετ.--- Ζλ 3γ6 οΥΓ Υαλεσελ) τ 6 αἱ ἰπιαῖα ρῃγϑίοδὶ 

οαυ5α οὗ {Π6 σοηοσρίΐοη οὗ {πε γε παῖ ᾿πηαϊοαϊοα Ὑδῆνν θ᾽ 5 

Ῥίδθβαποα οἵ δχοουϊεά Ηἰβ Ἰυάριπηοδηῖβ ΠΊΔΥ ἤᾶνα Ὀδθη {πὲ 

Ἰρμιπΐηρ (ΟΡ. Εχ. 9533.) οὐ οἴμεγ αοἱεςῖγιοδὶ ρῇῃβηοπιθηα (ορ. 

ἐΒυπ," ὃ 2ἴη 2282.). ἴῃ ]οῦ 116, 2 Κι. 110 ροβ5: 0] ποίδίηρ 
πλοῦ {ῆδη ΠΡ πἰηρ ἰ5 πῃ {π6 τυΣΊιογ᾽β πλπὰ ; δὰ δοα δηὰ 

οἴϊθηῃ βοπιαίπίηρ πιο πιογα ἰογγίβο δηᾶ ἀδϑίγυοίζινα 5 ἰποιρ δὶ 

οἴ--α γε παῖ, ἀκα ΠΡΒηηρ, ἄοοθ8 ποῖ αἷνναυβ Ὀιυτγϑοί 

ουξ ἔτοπι ἴπ86 5ΚὺΥ : ορ. τόϑδ, 1,εν. τοῦ (Ρ), Εχ. 10:38. (ἸῈ).--- 
2. ΤὭτγοι ἢ Μοβοϑ᾽ ᾿ηἰογοθββίοη ἴπε ᾿πάρ πηδηΐ 5 ἀγγοσίεα ηονν 

8ἃ5 δ οἵδπον {ἰπ|6ὲ5 (217, Πϊ. οὗ. 26, ρρ. δἷ5ο Ῥεῖον 1213), ὙΤΠ6 
εἤεοιϊίνοηθϑα οὗ ργορδείις ἱηξεγοεβϑϑίοη ρἷαγβ ἃ σοηξρίσυοιβ 
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ρατὲ ἰη ΕἾἶβ βίογσυ οὔ Αὔγαπδπι δηᾶ ΑΙ πιοϊεο (απ. 40 17). 
ΤΙ ἴσγπι 5 .Π ἰ5 οοπῆπεά ἰη (6 Ηδχαϊΐθυοῃ ἴο ἐπα ρδγδὶ]οἷ5 

͵υ8ὲ οἰϊαά.---ΘΞ. Τῇο πάπα Ταῦ Ἔγαῃβ 5 ὈγορδῦΌΪγ δηοιρἢ ἴῃ 
γΘδΙΥ οἷάογ ἴπδη (ἢ δἴογυ δηά 158 οδιιϑβθ. ὍΤἢβ ρΐδσα 158 πιθη- 
ιἰοηδὰ οὨΐΥ οὔσας οἰβεανεγα (Ὠι. 953), δηά ἤθη ἴῃ οοπηδοίίοη 

ἢ Μαββδῇ δηά Κίρσγοι ῃ-μαϊία' ἀνδῦ. ἘΠα οἰϊα ἰβ υπίκποννη, 
δηῃὰ (ἢ6 5ίἴογυ 15 ἴοο ἰοοβεῖν οϑπηδοίοα τῇ [ἢ τεϑὲ οὗ ἴῃ6 

πδττγαῖϊνε ἴο αῇοτγά χοῦ οἷτα ἴον δ η γη Ρ᾽ 11. 

4. ὈΠΟΝΠΟΘ .. 9 . ")"] δη. ἴ1|, η,8δ; ΒΏΒ. 226α, 4544. ΝΠΠ αἶϑο 1,86]. 
451.-- 2} 3] βοῦιὶς Μ55. )}5 : ορ. (τ 9 ζ79 705 - γον ἽΠ"] ν. 10. 85. 7. ),χ9 2233 αηά 
οἴξη ; οδεαγδοίεγβιὶς οὗ [Ε : ΟΗἩ. 233; οἴ. χρ, σρ δπ (Ρ), δι. 153 18 Ἰ6ῖ; ; 
ΟΗ. 1᾽η8.---πχρα Ὁ2Μ 0} (Πς 2 ἰδ ραγίϊἶνε ; ΒΏΒ. 5.Ὁ. 3, ἰ, 26. ---Ρρετι) ν᾽ βεῖε 
οἷν ἰῇ εχ, 

4.6. ΤῊθ Ἰυδὺ [ὉΓ Β68Ὦ.---Αἴἴετ οἰ πππαῖίηρ ἔγοπι «1 5 τἢ6 
ΘΊΟΓΥ οὗὨ {πῃ βενθηΐν εἰάδγβ (ν.ἕ ὅδ 340-80) Δῃᾳ αἷϑο ν.}1 14. ττὰ 
μάνα ἰεἴϊζ ἃ ϑίοσῃ, αἰπιοβδὲ ἱπίδοϊ, οὗ [πὸ ἰυδ5ῖ οὗ {πὸ ρβορὶς ἔος 

Πεςἢ, δηὰ 115 ρυηϊϑῃηθηῖ. 8ι1οἷς οὗ (πε Ἰἰοηρ αἀϊδθὶ οὗ πιδηηδ, 

ν. Ὁ, ἘΠΟΥ τΘ 811 1π6 δυοοσουΐεηΐ ἔδγα οἵ Ερυρῖ, ν.δ, Δηά, ἰεἅ οα 
ὈΥ 1Π6 πηϊχοά πλυ! τὰ ἀπιοηρ' πα πὶ, ρας] δηεν ἀεπημδηά δας Ὦ, 

ν.9, Μορ65 ἱπογεάυ]ουϑῖν δος Ὑδηνθῆ ον δα 5 ἴο ῥγοουγα 

(Π6 ρϑορίε ἤΓσβῃ, ν.15, Ὑδῆνθῃ δ᾽85 Μοβαβ (611 [86 ρβϑορΐβ 
Π6Ὺ 5ἢ 411 βανα β6ϑὴ ἔοῦ ἃ οΐα πιοηίῇῃ, 11], ἴῃ ἕδος, {Π6 Ὺ ρμεῖ 

ἴο ἰοαΐπο ἱξ, ν. 18.292... Μοβ65 γεπγδΐηβ ἱπογεάυϊοι5, Ὀυξ, ταυκοά 

ΌΥ Υδῆινοῆ, οοπιπιυπίοαῖδα ἴπ6 πη655ΔρΡ6 ἴο ἴΠ6 ρδορίθ, ν. ᾿Ξ: 2 

Ὑδνεῆ ΌΥ πιοδη8 οὗ ἃ νη Ὀγίηρϑ ὉΡ ἱπηπΊεη5α αὐδηῖ 165 

οὗ αιι4115 ἔγοπι ἴπ6 564; ἴπ6 ρεορῖίδα [21] συεϑαϊγ οὐ {π6η, Ὀυϊ 

Ὀοϑίοσε ἴπ 6 βΌΡΡΙΥ 15 θχῃαιβίβά, (ΠΟῪ δῦα ρίαριιεὰ Ὁγ Ὑδηνεῇ : 

{ῃΠ6 Ὀυγγίηρ οὗ {6 ρϑορῖὶβ ψῇο [61] ἴῃ ἴΠ6 ρίαριια σανα ἴδε 

566η6 οὗ [πε ἀϊνίης Ἰυάρ πχεηΐ [π6 πάπ16 οὗ ΚΙΡτοιἢ-αζία᾽ ἀν δῇ 

ταὶ “{Π6 ρτάνθβ οὔ] υϑ5ι,᾿" ν.51:-8δ 
ΤΠΘ τοΐδγθηος ἴο {πὸ πδῆπα ἴῃ ν.5 15 ἕο] ον ὉΥ ἃ ρῬδγϑη- 

{μοῖῖς ἀδϑογιρίοηῃ οὗ {πΠ6 πιδηηδ δηά ἢ πιοάδβ οὗ ργερδγίηρ 1, 

ν.1τ9. Θυοῇ ἃ ρδγθηίῃθϑ5 ΠΥ 6 ἄπ ἴο {πΠ6 διίποσ οὗ 186 
πιαΐῃ δἴογυ, οὔ ἰπβογίθα ὈΥ δὴ δαϊῖογσ. [1{ ἄοαβϑ ἢοΐ βογοιιϑὶν 

αῇἴεοϊ ἴἢ6 πη οὗ 6 βίογυ :1561[.,ᾳ. ὙΠα πη τοάϑοη δα ἀποεὰ 

Ὀγ ἴποβα τνῆο ακοϑίϊοη {Π]15 15 ἴπ6 αἰ δγθησα Ὀοΐννεθη {πὲ δοῖιδὶ 
ρίασαα, ν.883. Δηὰ {π6 τννᾶγηϊηρ,, νὅ. 

ΑΞ5 οοπιραγαά νι] Εχ. τό, ἴο ννὨιοῆ, ἴῃ 50 δγ 85 [ΐ τοΐοτς 
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ἴο Ὀο(ἢ πιδηηᾶ δηὰ α.4115, {πῃ6 ργεβεηΐ βίογυ 5 ραγδῖ]οῖ, {Πθ γα 

τα π656 πηλγκαά αἰ δγθησαβ: ἴῃ Εχ. 16 [δ6 πιᾶπηδ, δῦ {Π6 

4}8115, ἀγα πιοϑδί ργοπηηθηῖ; ἴῃ Εχ. 16 πιδῆηᾶ δηὰ αιι81}5 γα 

ταρτεβεηϊεα 45 Ὀοίῃ ρίνθη δὲ ἴπ6 βδπὶα {1π|6, ποῦ αὐδ1}5 δτὰ 

τοὶ ρίνθη δἴζοσ [ἢ6 ρϑορῖὶβ ανα Ὀθθῇ 50 ἱοηρ' ἈΠῈ} 1γ τυ τἢ 1Π6 

ΤΘΔΏΠΆ 845 ἴο ἤδανα σρζοννῇ ΨΥ οὗ ἰἴ; ἴῃ Εχ. 16 ἰδ σἴογυ 

ἴδϑδυθς ἰῇ πο Ἰυπάρτηδηΐ, ματα ἴπ6 πάρτηδηῖ, ὨΙΟὮ σίνος 115 

ΠΔΠι6 ἴο {ἢ 6 506Π6, ΠΊΔΥ ὃ6 τεραγάεα δ5 [6 υἱεἱπαΐα πχοΐϊνα οὗ 

{π6 5δἴοσυ (ορ. ν.1. ὃ). 

Ιὲ 8 βιςηθγαῖν δά ἰεἀ {πὶ ἔχ. τό 5 πιοϑὲ ἰαγροῖνγ ἀεγνεά ἔγοπι Ρ, 
δηα (πὰ ργεβοηΐ βίοσυ εηἰΐγεῖν ἔγτο ἴΕῈΕ. Βυὶ Καρ.᾽58 δὖ᾽ε ἀϊδουπβίοη 
(απνπα οη Καυθαζζείφη ἴῃ Τά. 7Τέγα. χὶν. 281--202- 4 δ:απαϊεηροι (Βυάάε), 
276-294) ζἴαἰ15, ἰῃ 1158 τηδίη {ῃ 55, ἴο ϑυβίαιη (Π6 οὐ οἶ8πὶ οὗ ἵν! μδυδβοη 
(Ορνηρ. 42,--27), Ὦο δγρυδά ἰδὲ ἴπετα πηυδί αν Ὀδδη 8, γοΐίογοποα ἴο 
τοδηηᾷ ἴῃ Ε Ὀείογα οὐὔὖῦ ργεβοηΐ ράϑϑαρα, δηὰ ἱπδΐὶ ποσὰ δγὰ οἶδεν εἰοπιεηίβ 
1Π8ὴ Ρ ἰη ἔχ. τό. Αὲ (δ βϑπιὸ (ἰπι6 ἔμογο 5 πα ἴῃ Καια.᾽5 δγριυηεηῖ 
{μαι {86 []1} ἀσϑογιριίοη οὗ ν.79 Βε]οηρ 5 ἴο ἃ ἢγϑί γείεσεηος ; ΜῈ αὐΐρῆὶ δαὰ 
- οὔ, 85 δὴ δ]᾽ϊεγηδίϊνε, ἴο ἃ ρ᾽οββδδαίογῦ. [118 ργδϑδθησα ἤδγα πΠΊΔΥ ἱπογείογε 
Ὅς ἀυς ἴο δ εδὐατῖογ ῆο οοπιροβαά ἰΐ ἔγεεϊγ οὐ ἴῃς Ὀδ515 οἵ ἰγδαάϊίοη, ογ 
ἰγδηϑέογγεά ἰδ ἔγοπι ἰς δοοουηξ ἰη [Ε οὗ (6 ἢγβὶ ρινίηρ οὗ (6 τηδηηδ. 
Βοίννθθη ϑυοῦ δ] εγηδίνοϑ βίγὶα μαγαϊν ϑυβῆςοα ἴο ἀεοϊάς. 980, ἴοο, ὄνδη 
1 (ὃς αἰθεγεπος Ὀεΐνεεη ν. 39 δηά ν. 55 ββαη ἴο ἱπαάϊοαῖα [Π6 ργεϑϑηοα οὗ ἵννο 
βουγοαβ (] δπὰ Ἐ))ἰη ἰῃς βίογυ, ἴἴ 15 ἱπιροβϑὶῦϊε ἴο σαγγυ ἴ8ς δῃδ]γ815 ἰὩγουρ ἢ 
ἴῃ ἀεῖδι!. [Ια {πὰ πδίη ἢ ἀν!άδηςε ροϊηΐβ ἴο . 50 Βδοου, ΟΗ.; δ΄. Κιι. 
τοῖον ν. 19. 81:25 10 Ε΄, 866 ζυγίμοτ γεΐίδγοηςοϑ οἰϊςα οἢ Ρ. 90. 

ΤΒο βἴογυ οὗ {πὸ ἴυ51 ἔογ ἤεϑῇ, ἀἰξεηίδηρίεά ἔσοπι ἴΠ6 ἔογείρη 

πιδίζοσ ἢ τνδιοῦ 1 ἢ845 Ῥθθη δηοιπιροτγοά, τι 5 85 ἔο ον :--- 

4 Αηά (ἢς πιϊχοά τυ (δὶ 85 δπιοηρ ἰΠεπὶ [6]1] 4 Ἰυβίϊηρ : δηὰ 
1π 6 ςὨ!]άἄγε οὗ ἰβγαοὶ αἰϑὸο ννερὶ αρϑίη, δηά βαϊά, Ο ἰπδὶϊ νὰ δδὰ Ποβϑῇ ἴο 

εδὶ ! δε τεπηοπρες (ῃς 5}, νῃϊοῖ γα νεγα τνοηΐ ἰο οδὲ ἴῃ Εργυρί ἴογ 
πουρδὶ; ἴπ6 συσυπηδετβ, ἀπ ([Ἰ6 πτεΐοηβ, ἀπά ἢ ἰεεἶκ5, ἀπά (Π 6 οπίοιιϑ, 

δηὰ τῃς μιαγιιοῖς : δ δὲ ποὺ Οὐγ 800] 195 ἀγίεἀ ἄννᾶν ς ἴμεγε 14 ῃοίῃπίηρ δἱ 

411: τὸ βᾶνα δουρῇμὲ βᾶνα 1158 πιᾶππδ ἰο ἰοοῖς ἰο. "δ΄ 19 Αηὰ Μοβεϑ μεδγὰ 
[πΠ6 ρεορῖς ψεερίηρ, ἱπγουρθουϊ {πεῖν [Δ π|}1165, Ἔν γῪ πη δὲ ἴπ6 ἄοογ οὗ 
5 ἰεηῖ: 35 [6 Πα οτἰοα απο Ὑδῆνει, βαγίηρ,] νΠεπος βου 1 μᾶνε 
Πεϑἢ ἴο ρῖνε υηΐο 411 [ῃ18 ρεορὶς ὃ ἔογ ἴδεν ἴσου ]6 δὶς τυῖἢ (Πεῖν εερίηρ, 
ϑαγίηρ, Οἷνα υ5 ἤεξῃ, ἰμδὶ ὸ ἼΔΥ εἰ. 15 Απά {πε δηρεγ οὗ Ὑδῆννεῃ 
ν83 Κίπαϊεα σγοδίν: 18 δηὰ [Ηες 58αἱὰ υηΐο Μοβ65)], ϑαν ἴδοι υπῖο {πε 
Ῥεορῖς, ϑϑηοῖν γουγβεῖνεϑ αρδίηϑὲ ἔο-τηογγοῦν, απ γα 5114]} εαὶ ἤδβϑῃ : ἴογ 
γε ἢανε ψερὶ ἴπ (π6 δαγβ οὗ Ὑδβννε, βϑαγίηρ, ΟἹ {πδλξ να μβαά ἢσβϑῃ ἴο 
ἐδ ἴους ἃ νναὰ8 ννε}} ΜΠ ὦ5 ἴθ Εργυρί : ἱδβεγεΐίογε Ὑδῆν ἢ ΜΠ] ρῖνα γοιι 

ΦΉετγε ν.ῖ 9 ΤΠΏΔΥ δανα Ὀεεη ἰηδεγίθα ραγεηι πεῖ Δ} ὉΥ τς οτρίηδὶ 
τυγίϊοσ 866 δῦονο. 
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ΠεΞὮ, δά γε 5ἢ}8}} εαἱ. "5 γα 541] ποῖ δοδΐ οὔς ἄλυ, ποῦ ἔτποὸο ὅἄδλγο, πογ 
ἢνα ἄδγϑ, πείϊπος ἰεη ἀἄδγβ, ποῦ ἔνθ ὅδγϑ; 3 Ὀυϊ 4 ποῖα τοηϊῃ, ὑπὲ}} 
ἰϊ οοτς ουῖἱ αἴ γους Ὠοϑίγι]8, δηά [ἰ Ὅς ἰοδιμϑοῖης υηΐο γοι : Ὀεοδι5ς παῖ 
γε ἢδνο γεϊεοϊεά Υδῆννοἢ ΠΟ 8 δπιοηρ γοῦ, δηὰ πᾶνε τνερὶ Ὀεΐογε Ηΐπ), 
βαυΐϊηρ, ΚΥ̓ΤΙΥ σαπια τνς ἑογίἢ ουοἱ Ο Ερυρίῇἢ 3: Απὰά Μοβεϑ βαἱά, Τῆς ρεοορῖςο, 
δος Ποπὶ 1 81, ΔΓ βὶχ πυηάγεα ἰποιϑαπά ἰοοίπηδη ; δηά γεῖ Του 

Ὠδϑ8ὲ 8414,1 νν}}} γῖνα ἴπδπὶ 65}, παῖ (ΠΟῪ τδῪ δαὶ ἃ οἷα πιοηίῃ. 33 δῇ 
ἤοςϊκ5 δηὰἃ μογάϑ ὈῈ ἰδίῃ ἴοσ ἤθη, ἴο βυβδῆςα [ἤδη οἵ σδη 411 (ἢ ἤϑἢ οὗὨ 

᾿Π6 8δᾶ ὃς μαϊδπογεά ἰορείπον ἴογ ἰπδπι, ἴο βυβῆοε ἰπεπιῦ 3. Αηὰ Ὑδῆνςεξ 
οαἰά υηΐο Μοβοβ, 15 Ὑδῆνν ἢ 5 ἤδη ναχοᾶ Ξπογ ὃ ἢονν 5δῃαϊῖ δου 566 

ναῖε ΜΥ τνογά (11 ἰθπ ἢ (πες ογἦ ποῖ. 35 Αηὰ Μοβεβ νεηϊ ουΐ, δηά 
ἰοϊΪά ἰῆς Ρεορῖς {6 ᾿νογάβ οὔ Ὑδῆνεϊ,. 81: Απὰ ἰπογα δβοὲ ἔογίβ δα υἱπά 
ἔγοηι Ὑδμννοῖ, δηάᾶ Ὀγουρῆϊ Δογοβϑ 40.41}5 ἔγοωι {δε 568, δηὰά [εἰ πεπὶ [811 ὉγῪ 

τῆς οδιιρ, δθουϊ ἃ ἄδγ᾽8 ᾿ουγηου οὐ (Π|5 ἰδ, δηά ἃ ἀδγ'β Ἰουγπεν οὐ {δε 
οἶμον δἰάς, γουηά δῦουϊ [6 σδίηρ, δπὰ δϑουϊξ ἔννο οὐδ᾽15 ἀρονε ἴῃς ἔδες 

οὗ {86 εαγίῃ. 83: Αηὰ [Π6 ρεορίε γοβὲ ὕὑρ 811] ἰμδαὶ ἄδυ, δηά δ} ἰὴ οηἱρδῖ, 
δηά 811 ἰῃ6 πεχὶ ἄδυ, δπὰ ραϊμεγεα (ῃε αὐδι]9 ; δα {πδὶ ρμαϊπεγοὰ ἰδςαϑὶ 
Βαϊμεγεά ἔδη ἢοπΊοῦβ; δηᾶ (ΠΟῪ βργεδά ἔδπεηὶ 411] δογοδα ἔογ {πεπιϑεῖνεβ 
τουπά δῦουξ (με σδρ. 8 Δ ΉΠ6 (ἢς ἤοϑ νὰ58 γεὶ Ὀεΐνοεη (Ὠςὶν ἰδείῃ, 
Ἔγε ἰἴ γδῇ βῃογί, {π6 δηρεῦ οὗ Ὑδῆνε, στον οὶ δρδίηϑδε ἴῃ ρεοορΐς, δηά 
Ὑδῆηννοῦ 5πιοῖς (6 ροορῖίς ἢ 8 νΈΓῪ ρτεδὶ βἰδυρῃίεσ 88. Απὰ {πὸ πϑπ)6 
οὔ τῃδὲ ρίαος τν8 οδ]Ἂοα ΚιΌγοι -Βαιίδ᾽ ανδῇ (ΞΞ "ρτανεβ οὗ ἰυ81"}), ίοσ ἱμεγε 
{Π6Ὲ } Ὀυγίεα ἰδ ρδορ!]ε {παὶ 1υϑἰςά. 

4, Νοεϊζπον (η6 ἀεραγίιγα ἔγοπι Τα Ἔγδῃ (ν.1 “ὃ, ὕοσ τῇς 
ατγῖναῖ αἱ Κι γοιῃ- αι ανδὴ 5 πιοπίϊοηθά, Ηδησα βοπια, ἢ 

(Πρ ἴο ταοορηδα ἴπ6 ἔγαρηπδηΐαγυ πδΐυγα οὐ [πὸ δἴογίες, 

δηᾷ {πὸ [δοῖς οὗ οοηπδοίίοα Ὀεΐνδαθη (ἤδπι, πᾶνο ἰηΐογσγοα {παῖ 

Ῥοΐῃ Πδπ165 δἰΐδομοά ἴο ἃ ϑ:ηρῖθ ρἷδοθι Ομογης (582. 266ο), 
οη οἵπον ρτουπάς, σοηθβ ἴο πλοῦ (6 βγη οοποϊυδίοη, 

δϑϑαπιίηρ ΚΙ τοί ἢ-Παϊία᾽ ἀνδὴ ἴο Ὀ6 ἃ οογγιρίίοη οὗ ΚΙιθσγοιῃ- 

[40 Ἔγδῇ.--Ζς ηιϊχεα τε 42} οὐ τα Ὁ]6 (ὩΘΞΌΝΠ), νν8ο, 
δοσοογάϊηρ ἴο ἔχ. 1233 (1), ψῆεγα {ΠῸῪ ἀγα οδ θα ΌΥ δηοίΐδον 

πᾶπὶς (3), δοοοπιρδηϊ: θα {δ [5γδβ] 165 ουὖἱ οὗ Ερυρῖ.--- 7 εν 

)οἱ ἃ {μδέϊη0} 5 τοδ}9 γ82ϑ.,.; ὟΠΒΠε νῦΌ. δηά ποὰυη (ΠΝ ΠῚ γ} 1), 

1πουρ. πιδίηἶἷγ υδεὰ οὗ [Π6 βρρεί65, ΟΟΠΊΠΊΟΠΪΥ ταΐεσγ ἴο 

Ῥογίθοι Υ Ἰδρτ παῖ οχοϊϊθιηθηξ οὗ ἰδ δρρείϊϊα; 566, 6...» 

Ὅς. 1239 1,35. Απά δε ολίάγοι οΥἹ 7εγαοὶ αἀραΐμπ τοορί] Νὸ 
Ρτγανίουβ τσϑοῤίηρ (περ. 141) 45 Ὀεθη πιεπίϊοηδά ἢ θυ [π6 τνοτγά 

πααά ηοΐ ὃ6 ργεβϑθά, Ῥγανίοιιβ βἴογιος. οὗ οοπιρίαϊπῖϑ αῦα ἔχ. 

15 53:5 (7), 17  (πιαϊηῖν Ε). “Αρδίῃ" πιᾶὺ τείεσγ ἴο οἠςἊ οὗ 
{πΠ656, οἵ ἴο ν.᾽ δ; τ1Π6 τνοτά ἰ5. ροβϑὶθῖγ, ὈὰΓ ποῖ ΠΘΟΘΒϑΑΓΙΪΥ, 

εὐἀϊοτγία!.--τ Ὁ ἐλαΐ τοῦ λαη Μεςλ ἐο φαΖῇ ἘΔΒὮΙ αἰτεδαν ρογοοῖνοα 

4 Κεῖ! 



ΧΙ. 4, ς ΙΟ2 

ἃ ἀπο ποτα ΠΟ ἢ ογι τοδὶ δηῖγϑῖβ ας ποῖ γαῖ σοπιρίείοῖν 

εχρίδιπθά. ΨΝΏΥ βῃοιυϊά ἃ ρεορῖς γίοῃῃ: ἰῃ ἤοοκϑ (Εχ. 1283 τηϑ 

το 5 χἦδ, Νὰ 1453 321) οΥΥ ουὖξ ἔογ ἤεβἢ ΨΝῺΥ 5ῃμουὰ Μοβεβ, 

ἴῃ ἴῃς πάςι οὗ ἃ ρεορία ργονί δὰ νυν]. Ποοῖς δηὰ Πετγάς, ἔξεὶ 

{πΠ6 ἀπ ου ΠΥ το 6 ἀχργαββαβ ἴῃ ν. 32) ΟΙδαυγ τ1Π6 ῥγαβεηῖ 
5ΊΟΓΥ ΡΌΘ5 Ὀδοῖΐς (ο ἃ σγοῖΐθ νιοῖ σ᾽ ηοΐ οτεαϊς τπ6 [ϑγδεἴε5 

ἢ ἤοοῖϊκ5 ἴῃ ἴῆ6 ψΠ]Πάδγηθ55; Ὀὰϊ Ποῖον (ἢ]15 ροϊηΐ οὗ νίενν 

τν85 πιαϊπίδι θα {πγουρβουῖ εἰπε Ε ογ Ϊ 5 ἀουρίᾷι ; {πὰ 

αῦονα γεΐδεγεηοθβ ἀύα ποῖ οἰδδγίν οοηβηδά ἴο οὔς οὗ ἴπεϑε ἴτννο 

τίη βδουγοαϑβ οὗ [Ε.---ὅ. 1 15 ουγίοιι5 ἐπαὶ [Πουρ ἢ (π6 Ρδθορία 

ΟΓΥ ουἔἕ ἔογ ἤδσϑῃ, {πο ῖγ ΠΔΡΡΥ πιεπιοτγίε5 οὗ Ἐρυρίίδη ἕδγε ἃγε 

ΟὨΙΕΗ͂ν οὗ [6 νερεῖδΌ]65.---Ζ 6 ελ τυλίολ τοῦ τοῦγὸ τυοριί ο φσαΐ 

ον ποιρλῆ] “Τα αυδηεν οὗ ἤβἢ ἴῃ Εργρὶ 58 ἃ νεγὺ ρτεδῖ 

Ῥοοη ἴο ἴδ ροογ οἶαϑϑθβ. . . . ΤΠὸ σδηδίϑ, ροηπάς, δηα ροοΐϑβ 

ου ἔπε ἴονν ἰδη ἄς οοηἰϊηπεά ἴο Δοουηά ἴῃ ἤπἢ ὄνεη δζογ ἴδ ἱπυη- 

ἀαϊίοη οεδϑεά." 5 Αποίπογ ΟΥ. ντὶῖζοῦ σον ΠΙπΊ561{ Δ πΉ} Πᾶν 

τυ τῆς σοηδρίοσυουβ ραγί οἷαγεὰ ΌΥ ἤξῃῃ δηὰ ἤεθμογπιθη ἴῃ 

Ἐργυρίίδη [16 (15. 198. 10. Ι͂π Ἰαΐθγ {{π|65 ἤϑῃῃ ννᾶβ Ἄχρογίεά 
ἴγοτα Ἐρυρὶ ἴο Ραϊεξείπε (ϑομῦτγογ, δ 11. 57; Επρ΄. ἴσο τι. 1. 42 ἔ.). 

--Τὰσ σμοτιηὖσ»5] (Ὁ 90) 16 ῥΒΠΟΙορ σδΠγΥ σορπαία Ατγδθῖς 

(.113) 15 ἐβεὲ πᾶπιὲ οἵ {ῃ6 Ἰοῃρ' ἀπά βίοπάδεγ σμομπεὲς ολαίδ, Τ,., 

ἃ νδτιεἰῦ οὗἩ [ἢ6 πιοΐοῃ τνῃιοῖ 15 πδίϊνα ἴο Ἐργυρῖ, δηὰά τυιάοῖν 

ουΠϊναίϊε {Π6τ8.---77.}.6 γποίοηδ)] (Ὁ ΤΊὉ3}}) τνδίεγ- λθοηβ (511 

οΔ]11εἅ “9 }..), Οποιρπῖς οὐῤγμζης, ἴ,., τα ταρτεβθηΐϊθα οἡ δποίεηϊ 

Ἐργυρίιίδη πιοηιιπηεηΐδ, πα ποῦ οὐ ναῖε δηα σοηπϑιπιοά ὈγΥ 
(πηΠ6 πιοάδγῃ Ερυρίίδηβ. ὍΠΟΥ δήθ ἔγδαιθηςί πηρηϊϊοποά ἴῃ 

{π6 Μίξῃπδα (μανυ, 5.0. ΓΝ), Ὀμκὲ ἤδγα οὐΪγ ἰη ΟΤ.--- 716 

ἰε685] ὙΠ (“δ ταβ5 ἢ) πεγε, θυ ἤδγα οὨΪγ ἱη ΟΤ΄., πιεδηϑ8, ἃ5 ἰΐ 
βοιηδίηθ5 ἀοε5 ἰη Αὐδπι., “ὁ ᾿βεἶκα,᾽" δηά βρϑοι βοδῖυ, ρογμαρϑ, 

Απίμπε ῥογγα, ἢ... ῬΙΐΩν (17). το 33) τείεγβ. ἴο {πὸ ἔδλπια οὗ 

Ἐρυρίιίδη 166 [κ5.--- 76 ογιἕο"5] Ἡετοά. (11. 125), βρεακίηρ οὗ 

(Π6 ρὈγγαηιϊά, σα ἴπδΐὶ οὐ 1 45 ἀεδοϊαγεά “πον πιυο τνᾶς 
βρθηΐ οὔ σαάϊϑεϑ δηδ οηΐϊοηβϑ δπὰ ἰθοΐζ ἔογ [6 ψογκπιθη.᾽" 

9 κίηϑου, Ζοῤ. Αεοοιηέ ὁ, ἐλε Αποείσπέ Ἐργρῥέίαης, ἰἰ. 194. (866 4180 
181, 186-194). Ορ. ϑεείΖζεη, Αἰ δέδϑρ, 111, 274-276, 497 ὦ, ;Σ δηά απιοης (᾿ς 
οἰαΞς9εἰς11 τυγϊϊεγα, Ἡ γοά, ἱ. 92 ἔς, 
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Ηδϑβεϊψυϊςι (Ρ. 562), 45 οἰϊεά ὃν ὮὨΪ., βδαγβ “16 Ἐρυρίδη 

Οηΐοηβ δἃ΄Ι6Θ ΝΟΙΥ πιὰ δηαὰ δργεθδῦΐς, Ὀεϊίασ [ἤδη ἴῃ 411 οἵπεῦ 

σουπῖγιθ5 : ἱπεγείογα {ΠΕῪΥ̓ ἀγα πιο σον ἰη Εργυρί, δπὰ ἔογπι 

ἃ ανοιυτγίία ἀΙ5 ἢ υυἱτἢ 411 οἰαϑϑθβ, δπά ἃ οοπιπιοη αἰεὶ ἜσΡἝ ον 

οὗ {Π6 ροογογ οἶδϑβββ."--- Ζ 6 ραγίιο] (Ὁ Ὁ) 1δνν Ιάδης865 τῃς 
Αγδηϊ. ὈΦ τῖῖ ΚΑ ἔμ σαΐτυωτ, ἴ..,). ΜΟΙ 15 5111] ουἱναῖεα 

ἴῃ Ἐρυρῖ. 

Ἐος [υγίπον ἀεἰα 1] 4 δηά γεΐογδεηςθς, 5οα. δ. 7άες., σς5.-Β0}], δηὰ 
ΒΌΏΌΒ. υηάεον (Π βενογδῖ τογάβ : [Ππ γεϊονδαπξ αγίϊοϊοϑ ἴῃ Ἐ2ὲέ. δηὰ λ᾽)28.; 

α'5ο Σὲ, οοἷ. 1541. [δνν, Αγα»ι. Ῥῆαηξεππαριέη, Νοβ. 278, τόρ, 336; 
ϑεείζοη, Δ δέσϑη, 11}. ὉΡ. 232 (συοσυπηῦογϑ), 158, 209, δα Θβρϑοῖδ ! 450 
(πιε] οὨ5), 158 (οηΐϊου5) ; δηά Ὁ]. οὐ {8 ργϑϑεηὶ ραββϑαδ. 

[{Ἀν}}} (1τὰ5 Ὀ6 5Ἔ6δη {πὶ ννα παᾶνα ἤΟΓα ἃ νεγὺ νἱνἃ ἀπά ἔτι 

Ῥἱοΐαυγα οὗ Εργρίίδη [᾿6; δηά, ἴῃ ραγιίουΐαγ, οὐ ἴδε [Π{ 6 οὗ πε 

ἰοινεῦ ογάδγϑς. 

ϑρεδίκίηρ, οὗ ἰδε56 ἴῃ 85 7ούδγη Ἐρσγῥέἑαης (ς. νἱ!.), 18πὸ ἀδδογθες 
(εἰν ἰοοά 845 Ἑσοῃϑβιϑιϊηρ, Το ΗΥ οἵ ““Ὀγεδαὰ (πιβδάς οὗ ζεῖ ογ οὗ πι8126), 
τὰκ, πεῖν οἤδαβο, ἜΡῬ.8, 53Π1811 βδα οὐ 58}, ουὐοσυπιῦοδτα δηα τπιεΐοηϑ, δηά 

φουγάϑ οὗ ἃ ρ»ιτοδῖ νϑγίεῖν οὗ κιη 5, οηΐοηβ δηὰ ἰεοῖςβ, Ὀθδηϑ, οὨοἶς-Ρ689, 
Ἰυρίη58, ἴῃ6 ἔγις οὗὁὨ πὸ Ὀίδοϊς ἐρρ-ρδηϊ, 1611, εἴς., ἀδίθ (Ὀοι ἢ ἔγεϑἢ 
δηὰ ἀτείεα), δηὰ οἷο]. 5,᾽" δηὰ γεπιδγκβ, “11 15 βυγργί βίης ἴο οὔϑεγνα ΠΟΥ͂ 
δἰπιρία δηὰ ροοῦ ἰβ8 ἴδε αἰεί οὗ ἴῃς Εργρίίϊδη ρεδϑδηίγυ, δηά γεῖ δοῖν 
τοῦυκὲ δηὰ ΠοδίὮΥ πλοϑὲ οὗ ἴΠ6πὶ ἀγο, δηὰ ΠΟ βανεζα ἰ58 (6 Ἰδθουγ τυρὶ ς ἢ 
ΠΥ οδ υηάογρο." 

Οὗ {πε βοιιγοθβ οὗ ἴπ6 ἩἨδχαίοιοῖ 1 15 οἴβεινῆογα Ε {παῖ 15 

Αγ ου]ΑΥΙ͂Υ ομαγαοίογϑεά ὃν δοαυδϊηίδηοα ἢ Ἐργρίίδη [8 : 

ςρ. τ. 2.0.7. κ118.---Θ, Εοτ ἰδοὶς οὗ {π6 διισουϊεηξ ἔοοάς οὗ 

Ἐργυγρῖ, ἴπ6 ρβορῖθ᾽ β σον οὔ δρρεῖϊς 15 σγίοῶ τῷ; ποῦ δανθ 

{ΠΟΥ ΔηΥ ργοβροοῖ οὗ οἴδεγ ἑοοά {Ππᾶπ {πῸ πιδηηδ, οὗ {{ΠπΔ νοῦν 

βισε οὗ τνϊομ ΠΟΥ μᾶνα σγοινη δἱοκ. ---- ΟἹ δοιί ἐς αἰγίοα 

92} ορ. ““[ὶ5. δου ἰ5 δπιρίν,᾽" 2.6. 6 18 ὨυηΡῪΥ (18. 295); ““ἴο 
βδιϑίν ([τ. το 8411) 5. δου], 6. ἴο βίδα [ἷ5 πυηροῦ (Ρτ. 
650); “44 πιδῃ ρίνε ἴο δρρεῖ6,᾽ 1. “ἃ ροββεββοῦ οὗ 5οιιϊΐ" 

(Ρτ. 235). 

ἄς, ἸΡΕΌΝΙ] ἔοτ ησϑομι : Ο.-Κ. 456; οὐ ἴδε ταγὰὲ πουη-ἴογηι, βε6 ΒΑΓΝ, 
147 γ.--- 2 }3] βἰηρυΐδγ βυβῆῖχεβ οὐ νεγῦϑ ὅγε ἰουηά 4150 ἴπ ν. θ 13. ἢ, ρ]. 
ΒυδΊΧε9 οὐ νεγὸβ ((ο]]οννίηρ ἴῃς 500].} ἴῃ ν.7.9.18. 18.290, 310. 332. 81.  ΤῊς 
βίηρ. πογα δίϊος (π6 3 οἔὗ ν.5, συ πουξ δὴ ἰηίογνδηΐϊηρ ι.86 οὗ ἴῃ6 ἡουῇ, ΠΊΔΥ 
ἰηάϊςαϊς {παι ν.6 ἰΒ οὶ ἴῃ6 οτὶ ν'παὶ βεαυδηοα οὗ νι. Ῥεγῆδρϑ ν." τνδ8 
οτγβ παν ρὑγεοεάδα ΌΥ͂ ἃ βεηΐεηοα δυο 85 (Πἰβ ΠΡ ἹΠῪ .... . Ὁ ὈΡΠ ΡΟῚ 



ΧΙ. 6, ἢ 1οΣ 

ΣΌΚΝΗΣ. ---8.. 0257 5“ ἴον ποίιηρ " ; απ, 20} (Ε), ἔχ. 213. 11. δηά ποννῆοτα ο86 
ἴω Ηεχ.---Οὐκσρὴ πα] α ΚΦ. “ρὴ πκὶ.---θ. "πῦ3] 8489 οοη]. Οἡ. 425: 5 (7), [5. τοῦ 
(ΒΒ. τι66); ““ξανό ἐλαΐ οὖν εγεβ ἀγὲ υπίο (9 πιδηηδ. "᾿--- Ὁ} 7ῸΠ ὑκ] ἴογ 
[86 ἰάΐοπι, ορ. ΙΒ. 333 341}5 1232 δηὰ [δε ἡ. ργ. ") }»ηη"Ὁκ. 

ἢ.-9. Α ραγοηϊμοεῖο δοοουηξ οὗ ἴδ πδπηᾶ δηᾶ ἴΠ6 πιοάδ5 οὗἁ 
Ῥτεραγηρ 1ἴ, Ἰηβογίεα Ὀδίννοοη [6 οοτηρίαϊηϊ οὗ [ἢ6 ρδορΐο, 

ν.6, ἀπὰ {π6 5δἰδίαπιεπε ἰδδὲ Μοβαθβ ονογῃμεαγά 1, ν. 10, Ταΐκοη 

ΌΥ [561 [Π8 ργαβεηὶ δοοουηξ ἄοαβ ποῖ βυρρεβί {παΐ ἴῃ6 πιᾶππᾶ 

τνᾶ8 πλγδοι] οι 5 Ρῥτον! δά --- ([ἢ6 ρῥτγεανδίθηϊξ νίενν εἰβεννῇθγε 

(Εχ. 1τ6, ι. 88.165. Νεῖ. οἱδ' Ὁ. Ῥ5, γ8533.25 1059), Τῇε ντϊοσ 
ΘΡΟδΚ5 οὗ ἰἴΐ δ8 ἃ παίιιγδαὶ ργοάμποϊς οὗ (π6 ἀδϑογῖ ; δηά ιἴ ἰ5 

Ῥτοῦδοϊς (ἢδὲ 6 δά 'ῃ πη βοσηδ οὗ [6 ““ πηδιληδ5 " «6ϑογι θά 

ΌΥ πιοάδτγῃ ἴγανϑί]ογβ ἢ Θἰπαὶ δηὰ Αγαρῖδ, βιιο ἢ 85 ἴπῸ βινεεί- 

ἰαϑϊηρ, αἰγίγεγε!] ον ἐχυάδίοη οὗ (πὸ 7Ζαγπαγίχ ραζίζοα, 1.., 

νηοῦ, ἐχιυάθά ὉΥ ηἰρθϊς ἀυτγίηρ [Π6 βϑάβοῃ ([}ππη6 δηὰ [0]γ), 
[4115 ἴο {π6 στουηά δηά '5 πιεϊϊεα Ὀγ {πὸ δεαΐῖ οὗ {π6 σι ἀυτηρ 

1π6 ἀδγ; οὐ {π6 εὐϊδ16 ᾿Ιοπεη (Ζεσαμογα ἐδομίοπέα, Ἐνετϑο), 

του ἢ γεῖονν νὶπουῖ, 16 ντΐη, τυ Βιοῦ, ἴῃ ραγίβ οὗ 5.0. 

Αϑβίβ, 15 ϑεὰ ἰηϑιεδὰ οὗ οογῃῇ ἰῶ γεδῖβ οὗ δηγίηθ. Ἐ (αγίδιηϊγ 

ὯΟ ῃδίυγαὶ! τδηηδθ δία ριοάιοδα ἴῃ δυΐϊηοίδηϊ αὐδηςι65. ἴο 
βδυρροτί 1ἴΠ6 πλυ! τπὰδ5 οοηϊεπιρίαϊεα ἴῃ {116 παγίαῖνθ. Βιυϊΐ 

1 [π6 πιδηηᾶ ἴῃ [Π|5 βἴογυ 15 Πρ ἰγ ᾿ηογργεῖθα 858 ἃ παίυγαὶ, 

ἴῃ Εχ. 16 48 ἃ βυρεγηδίυγαὶί, ἴοοά, να αν ρᾶγα11615 ἔογ (8 

ἀϊεγεηοα ἰη ἴμ6 5ἴογυ οὗ {π6 ραϑϑᾶρε οἵ πε Βεὰά 8564 ψ βίος, ἴῃ 

οπα δοοοιηΐξ, ννᾶ8 τεηδογοα ροϑϑὶθῖα Ὀγ {86 παίυγαϊ δοίϊΐοη οὗ 

νη (Εχ. 1431} Πὴ, ἴῃ οἴμαῦβ ΌῪ ἴῃπ6 πιϊγασυΐοιιβ ἰηῆἤϊιιδησα οὗ 
Μοβαβ᾽ το (Εχ. 1418. δὶ Ἐ) οὐ μβαπά (Εχ. 1460. 18. 10. 250. 28 ὈῚ ; 
δηά ἢ ἴΠ6 5κίδαγιηρ οὗ 6 ρβορῖθ᾽ 5 ἰιγϑθε Ὁγ πδίιγαὶ τνε]]ς. τὸ 

ὙΠ ἢ {ΠῸΥ Ψνεῖα ἰεἀ δοσογάϊηρ ἴο οπα δοοοιηξῖ (ΕΧ. 1557 7), 

ΌΥ ναῖογ Ὀγουρῶϊ πλϊγδου]οιϑὶ ἔγοπι 8 γοοῖὶς δοοογαάϊηρ ἴο 

οἴμογβ (Εχ. 1γ1}. Ὁ “1Ὲ ; Νὰ 207" Ρ]ὴ.---, 2ίξζο σογίαηαθγ ςθθα] 
Εχ. 1651... ΞιοΙέμρ.] ἴὲ 18 ργοῦδδῖα {πὶ [6 Ηδβῦγενν ΓΟῚΣ 
(απ. 213) ἰ5. Πρ Εἶγ τοπάεγεά τἢ5. Βα] πὶ 15 ἃ γαϑίποιιβ 
δυθδίδησθ, ἰγαηβραγοηῖ, μοί που, δηα ΟΠ ΠΊΟΠΪΥ γα] ονν 5 ἢ 

ἴῃ οοἴουτ. [ἢ Εχ. 1681 τηληηᾶ 15 βαϊά ἴἰο 6Ὲ ψῆἢϊο; δηά 

Τοβερῆυβ, ᾿πουρὴ Πα δἷβδο γεΐδι 5 ἴῃ σοπηρδαγβοη τυϊτῇ ὈαεΪ- 

5 ἼΒδ δῦονε ἀείδι]5 ἀγα ἱδίκθη ἔγοηι 2.252. “" Μδηηδ." 5866, ζυγίδεγ, τΠ6 
(οπ)πιοηΐδτεϑ ου Ἐχ. τό, εϑρεοίδ!ν Ὁ. (176 ἢ). 
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ἰαπι, οχαρρογδαίθς (15, βαγίηρ ἴΐ6 ρεορίς ψουΐὰ ἢανα πιῖ9- 

[ἀκοὴ ἴπ6 πιᾶῆηᾶ ἔογ 5πονν "δά ποὶ Μοβϑβ ιναγηδά {πεπὶ ιἴ 

νγὰ5 οοά (41,2. 11]. 16. Βοῖμ τπ6 ὈΙΌΙΙοαἱ ἀδβογρίοης οὗ ἴδε 

οοἴουγ ἀγα ᾿Ξ εα Ὁγ οπα οΥγ οἴπογ οὗ ἴθ πιοάδγηῃ “" πηδηηδϑ ᾿" 

τοΐογσγοα ἴο ἀρονβ.--3ξ3. πη ἐλὸν τδϑα 0 ργίμα τὲ δοίποσση ἐλέ 

4111- φίοτιος ον ῥομηα ἐξ ἐπ α πιορία»] ἴ6 δχυάεά 7αῖοα οὗ {πε 

[Δηλαγϑῖς 15 πανοῦ δαγὰ δηουρῇ ἔογ συσῇ ἰγεαϊπηεηῖ. ϑεείΐίζεῃ 

(Μέσον, ἃϊ. 78) συρρεϑίβ [πὶ [6 Ηδῦτγενν ἀδϑοογιρίςοη 15 ἄγαννη 

ρΑγίγ ἔγοπι [ἢ]15, ραγίϊν ἔγοπι ἴΠ6 νϑγὺῪὺ ηὐϊγοι5 σπὶ οὗ 188 

Ἤσηποσα ηἴοίζοα, ἵ..,) ΜΨΙΟἢ 15 ἐχυαδά δὲ [6 βδπλα {1π|6 οὗ γϑᾶγ 

δηά ἰ5 ουπὰ ἴῃ ἴΠ6 5δπι6 ρἷδοβϑβ.--- 4 πῶ δοιϊ ἐ1] Ἐχ. τ633.---4πὼα 
πᾶζό 12 ἐπίο σαξζε5] ἴῃς ῥῬγοσθβϑβ 15 αἰ δγεητν Ἔχργεββεά ἰη Εχ. 

1658 (ρΡ͵κ6); σαἷκαβ (Π}}}) ἀγὰ πιβηἰἰοηδά οἰβεννογε ἰη [πὸ Ηεχα- 

ἴδιο Οἠἷν ἰη αη. 185, Εχ, 189 (]).---ῆἾτἰἧἰςς ἑαςίο τοας {ἶο ἐλαξ οὗ 
α ἀαίπέν 2γεραγοί τοὐὰ οἵἤ τῇδ ῥγεοῖβα πιδαηίηρ οὗ {πε ρῆγαϑε 

15 ποῖ αυ8 σοτίαϊη : 8566 ρἢ]1]. ἢ. δϑεοίζεη (Ψ εΐρορ, 111. 76) 

γεοογάς πδξ αἱ δῖ. ΟὉδίπογιηο᾽β σοηνοηΐ ἴπ6 ““τηδηηδ ̓ἢ τνᾶς 

ιϑ8ἃ 45 “ἃ ἀδιηἴγ ᾿πϑίοδά οὗ ποπου." ἴη Εχ 1:65] (Π6 ἰαϑία 5 

σοπιρατεά ἴο τιναΐίεγβ πηδάθ τ ἤοηδγ.---9. ΤΠ σοπιηρ οὗ ἴῃ 6 
πιδηηᾶ ὈΥ πίρὮϊ 15 511} τὴν ἀδϑογι θεά, [ποι ρἢ ἴῃ νοῦν αἰ αγεηῖ 

τνοζάς, ἴῃ Ἐχ. 16:81... .-10. Βδρυπιε5 ν. δ. Τα τνῆοῖΐο ν. ἴῃ 

ἰῖ5 ργεδοηΐ οοππθοίίΐοη πιιιϑὲ πιοδη ἰῃαΐ Ὑδηνε ννᾶ5 ΔΩΡῪΥ 

(ορ. ν.." 3) νυ τῆ6 ρεορῖε, δπὰ ἴπδι Ηἰἶβ δηρεγ αἰβρ οαϑεά 

Μοβδϑβ, ᾿νῆο δχρζοβϑβθβ ἢ5 ἀϊβρίδαςιγα ἴῃ ν. ἢ. Βυῖ γαλτοοσῆλὶς 
δηροῦ, ν.ἷ0, 5 ποῖ [6 παδίυγαϊ βϑαυεὶ ἰο 2,720565᾽ ονεγμοαγην 

1ὴ6 ρδορῖθ᾽β ᾿νδερίηρ, ν.105; ν.11. Ἄρρϑαγβ ἴο ἤδνα ἰοιιπά [ς΄ 

ἸΑΥ ἱπίο ἴπΠ6 ργεβθηΐ βίἴογυ ἔγοπιὶ ἃ νοῦν ἀϊεγεηξ οοηϊοχὲ (56 ς 

Ῥαΐοιν) οβϑιθῖίν ἴπ6 οἴδιυβα, “"“δηά Ὑδὴηῃννεῦῆ ννᾶθ δπρτΥ," 
[45 πιοναά ἴο 18 ργεβεηΐ ροϑβιτίοη ἔγοπι δἴτεογ ν. (Ὁ)].) ογ ν.ἕἤ8 

(Βαοοη), 8πά 50 οδυβεά βοῇ οὔδηρδ ἴῃ ἴπ6 ἰα5ῖ οἶαι56. 

7. νῊ] Ο.-Κ. ο31λ. --ο "»] Ξξ “᾿δρρεᾶγϑῆςς " ᾧ ορ. ἴεν. 155. --- π012] (ἢς 
γοπάογίησ Ῥά 61 πὶ τεβίεα 1} γοσαητγΥ οὐ Ϊοβερῆι8 δηὰ ἴῃς ἰδίος Ογεεκ 
νγν. (ςορ. ΕἸε]α 5 7Ζεκαῤία οὐ Οπ. 2132 δηὰ Νυ. 115), Ῥυϊ Ῥείδεγ πα5 ποῖν 
δαάαςςοα ονίάοηος ἔτοπι Βαδγ]οηίδη σοηίγαςί ἰδ ΌΪεἴ5 ἰη ἔδνουγ οὗἩ βυςῇ δη 
ἱπίογργαίδίίοη : 8ἃ ἵνογά πιοδηϊηρ “ΒΡΙΌΘΓΥ " 8 ὈΓΟΌΔΌΪΝ ἴο Ὅς ἰγδηϑς- 
᾿ϊεγαϊεὰ δέα-1 1.6 τ πῦπὰ; ΖΑΤΉ., 1807, Ρ. 34) ἴ.--8. ἸΌΡΟΥ .... 150] Ὁτ, 
7Ζεριδες, ττ4α.-- ἢ} ορ. τὺ ἀΡΡΑΓΈΠΕΥ τ “' ΠΥ 58Ρ οἵ 11{π-}υἱος,᾽" Ρ8 4,25, 

Δα, νης ΔΡΡΘδΙβ ἴο δε δυὲ γαγοὶν υϑεά, 195 ““ἴο 5υοῖς." ὙΠ6 τνοτά, 

ἐπογοίογθ, γοπιαϊηβ οὗ δοπιοναΐ υπηςογίδίη δηά οὔβουγα πιοδηΐηρ. Νν. 
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Εἶνε {πὸ τυῃοῖς ρῇγαβε 8. πιεδηΐϊηρ βἰπιΐας ἰο (πὶ βυσροβίοα ἀῦονο, δ. Ὁ. 
(ἃ ἐνυκρὶς ἐξ ἐλαίου, ἜΪ ρῥανιῖς οἱεαίμδ. Οὐ Αα. δηα ϑγγπιπ)., 5εὲ Εἰεϊά, 
εχαῤῖα, ἰ. 247. ---- 10. γΠΠΒΦΌ] τπ6 ,γεφιεδριέ ἀϑὲ οὗ (ῃϊ5 ρῆγαβε (γεῖ ποῖ 
ἢ (Πς 5ἰπρ.. βυ ῆΧ) 15 οπμαγδοίογϑιῖς οὐ 0 ΕἸ πον (ἢ 5 15 δὴ ἰβοϊαίεα υ56 
ἴῃ δὴ δαγίίες τσιίεσ (ορ. Ὠγ. 2.0.7. 1322), οτ γτεάδοεϊογίαὶ (ορ. ζυς. 27εχ. 

323) 

11-:16. Νοξθβ θχροβύυ]αῦθβ τὶν ὙΔΆνΤ6}.---ἰη ν.}5 Μοβεθϑ ἰ5 

ϑκίηρ πονν πε 15 ἴο βδί!ϑυ ἴπ6 ροορΐδ᾽ 5 ΟΥΥ ἴογ Ὀγεδά, δηά 6 

ΘΏΒΕΓ ἰ5 ρίνοη ἴῃ ν. 188. Βυϊ (Π6 σοπηθροίίοη οὗ ν.1} 1’ ἢ 

1πὸ οοηϊοχί 15 νογὺ ἱπιρογίδοϊ. [Ι͂η ἴπεβθα νν. Μοβες σοπλρίδιηβ 

ἴο Υδῃνῦ [πὶ 6 σαπηοΐῖ υπδϊάδα ἰεδα της ρεορὶς ἴο ὕδηδδῃ, 

1παὶ 6 νουϊὰ γαΐμπογ ἀϊῈ ἴδ τπηαῖα {Π6 αἰζοτηρῖ, δηά [δαῖ, 

ΒΙΠ06 ἰϑγδοῖ οννδϑς 115 δχίβίθδηοα ἴο Ὑδῃννϑῇῆ, 1 15. οἡ Ηἰπὶ δηὰ 

ῃοΐ οὐ Ηἰ5 δογνδηΐῖ ἴῃπδὲ ἴπ6 Ὀυγάδηῃ σῃοιϊά γεϑῖ. ΑἹ] {π|5 δ85 

ποίδίηρ ἴο ἄο νὴ 1πα βἴογυ οὗ ἔπ αὐδὶ15, ποῦ ργοῦδοὶυ νυν ἱτἢ 
{Π6 τε ρογδαῖν εἴεοί οὗ ἴῃ 5ρὶγι οὐ ἴῃ βενεπίν οδύβ, ἰπουρἢ 

αἴ ργαβϑηΐ ἴπ6ς6 οδγβ δα γεαργαβϑϑηϊδά ἴῃ ν.ἹΡ ἃς δρροϊηϊαά ἴο 

5ἤδγα [δα Ὀυγτάδη νι Μοςος. Οη ἴΠ6 οἵδογ δαηά, ἴῆ6 νόῦϑοβ 

ἴῃ αυδδίίοη (ν. 11 144 (411 Ἔχοθ θην ᾿ηΐο ρῥΐδοθ δέϊογ Εχ. 241-8 
ψογα Ὑδῆν θη Ὀϊὰ9 Μοβοβ ἰεδὰ {πὸ ρεορίε ἴο δπδδη, Ὀυῖ 

τείιβες Ηἰπηβοὶ ἴο ΡὸῸὸ ἢ τΠ6π|.0. ὙΏΘΥ ἀρροδγΓ ἴο ἢανα ὈδΘη 

ἰγδηϑίεγγεα πόα ὉΥ [ῃ6 οδαϊῖογ ῆο ιπ|ῖοα [6 5ἴογιεβ8 οὗ τῃ6 
αι1411}5 δηἃ ἴπ6 εἰάογα. Ἐ 

11. Μοξες ἜἌχροβτυΐδαίθβ τυ τἢ Ὑδην ἢ ἴον οἱ δοῖπρ' οἡ ἢϊπὶ 186 

τ ῇοἿ6 ἰγουδὶα δπά Ρυγάεη οὗ ἴδ ρεορίε (ἔχ. 331.8).--- Ἕσγεγοτὸ 
ἦαεξ Τλοι ουἱϊ ογιἐγεα θα 3] ΝΜ ὮΥ ἢασὶ Του Ἰηὐυγεα π16, οἵ τηδάς ΠῚῪ 

Ιοῖ 50 βαγά ὃ (ορ. ση. 199 435). Τα νεγῦ (")Π) 15 ἴῃ 6 δης ἢ 6515 
(ερ. [ο5. 2430) οὗ 5. -Ἔ- ““ἴο Ὀ6 4 δουζοα οὗ ροοά ἰογίυηε ἴο " 
(ιοὔϑ π.); ἴοτ δηοίΐμογ ἰπβδίδποας ἢ Ὑδην ἢ 85 500]., 566 

Εχ. ς53. - - ζΖὰν τογυαρῇ] τῃ15 ρεπρηγαϑὶβ ἔογ ἴῃ6 ρεγβοῃδὶ 

Ῥτοηουῃ 15 5ρθοίδ!γ οπαγδοίογξιιο οὗ [; 566, 6.,9., Οη. 188.δ᾽ 

ορ. ΓΗ. 5γ2.---Ὴᾶν ἀσυό 7 ποΐ γοεηαῖ γαυοι ἐη Τὰν σἰρλη) ν.1δ᾽ 

{Π15 ρῇγαβα (2 )}3 1Π δΧῸ) 15 αἷβο ομπαγδοίεγ ξίο οὗ } (ΓΗ. 41); 

566, 6...) αη. 68 188 ἀηά, ἰῃ ναὶ ἀρροδῖβ ἴο παν Ῥδθθη [Π6 

οὔρίηδὶ οοηΐοχὲ οὗ ἴΠ6 ργϑδθηΐ ραϑϑαρθ, ἔχ. 3215 1816. 7ὴρ 

8ο Βδοοῦ, ἴο ψνῆοβε αἰδουβδίοηϑ ( 782 ἐ:. χὶ!. ,8-40, 4: ; 7γέῤ[ε 
7γασιξέον, τη9-15ο, 168) τεΐεγεποας πιυϑδί Ὀς πιδάς ἴοσ ἔυγίπον ἀγρυπ)εηίϑ, 
δηά ἴῃ “ῃοβς ἰγαηβίδίίοη (Ρ. 299) πε νν. τν}}} ὃς ἐουπὰ ἴῃ δὶ 8 ρτε- 
ΒΌΪΏΔΟΌΪΥ {πεῖν ογἱρίηδὶ σοηϊεχί. 
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διεγεΐϑνρε οΥ α]] ἐλῖς ῥ6ο0ρ]6)] ἴῃς ΑΞ οὗ ἰεδάϊηρ᾽ ἴδε ρεορίε υπαϊάεὰ 
ἴο Οδηδδη (ν. 130) δά Ὀεθὴ ἱπιροδεὰ ΌὈΥ Ὑδῆνεῆ οὐ Μοβες 
(Εχ. ,31.-5), πὶ δέϊογ {Π1|5 Ἔἐχροβξίιυϊδίίοη Ὑ δῆ ἢ ργοπιῖδεβ {παῖ 

ΗΙ5 ““Εδοθ᾽ 5411] δοοοσίρϑδηγ Μοβαβ (ἔχ. 4215.16).-- -12 ἴανε 7 
οογποοέυοα, εἴο.} {πε ργοπουῃ 15 απιρῃδῖο; Ὑδηνεῃ, ποῖ Μοβεϑξ, 

Ὀγουσμὲ ϑγδεὶ ἱηΐο Ῥείηρ. [5γϑρὶ ἰβ, ἱπεγείογα, Ὑδῆννεμ᾽ 5 

Ρρεορίας (Εχ. 4218. Ηργε, 85 ἰπ Εχ. 43, Ὁ. ,218, Ηοϑβ. «εἰ, 
δηά, νεγὺ ργοῦδοίνυ, ἰῇ 5. 27, {πΠ6 ψῃοῖς ἡδίοη ἰ5 τεργάβα 85 

ὙδΏν ἢ 5 8οη.--ΟἿγ» ἐξ ἐπ ἐλ)» δοϑο»αἹ] σρ. 15. 401} δηά, ψ ἢ 

ἃ ἀϊδεγοηῖ ψνογά, 4053. -- ΑἹ πωργείπρ αὐλ6᾽})] τὴ ηυγβίηρ- οὐ 
(οβῖεγοραγοηΐ ρίανεοα δὴ ἱπιρογίδηϊ ρατί ἰη ἴπ6 να! ἰοῦ Ηδῦτειν 

[Δπλ}}165 (2 Καὶ. το" δ ψβογα ΕΝ. τοπάογβ ὈΣΌΝΠ Ὁ. ““ἼΠῈγ ἐπᾶῖ 
ὑτουρῆξ υρ᾿)}. ὙὙΠΘΥ δὰ πιοηϊοηθα ἴῃ δηοίπον ἤρυτγαῖινε 
ρΆ55ΔΡΈ, 15. 4075. ΙΓ, 85 βοπιο Ὁ ΓΠΙηἰ, (Π6 Ὥυγδα γαῖπογ ἴπδη 

ἴῃς. ἰοκίογ. δίεσ ϑῃουὰ Ὀ6 πιεηϊί᾿͵οποὰ ἴῃ ΤσοπηδοϊΐἌοη ψἸΉ 

1ῃ6. “’ ΒυοΚ]Πηρ,᾿" ἰΕ 5. βαϑὺ ἴο γεδά βογα ΓΟΌΝΠ (ορ. Κα. 415, 
2 5. 45). --- σέο ἐλε ἰαμα τολίολ Τοῖς φιοθαγεϑοί, εἴο.] Μοϑβες 
ἴαῖζοβ υρ Ὑδῆνεδ᾽ 5 νογάς ἴῃ Εχ. 4323}; (6 ψνογάβ ἔογ “"1δπα 
ἴη ἴῃ ἴἔπνο ρΡΑ558 065 δύθ, δοννενοῦ, ἀϊβεγθηξς (Πθγ ΠΟ, [Ποτα 

γ}).---18. ννπεηοθ 18 Μοβεβ ἴο οδίδίη ἢξϑῇ ἴὸ βδιϑν [6 
ὈΕΟρΙΘ᾽5 οὐ Τῆδ νεῖϑα οοπίΐϊηιι65, που ρὮ ἠοῖ αὐἱΐ ἱπιηγ6α!- 
αἴοίγ, ν.10.. Απ ἰηϊγοάυοίζογυ οἷδιιβα δὲ ἰδαϑὲ ἢδ8 Ὀδθη βὰρ- 
ρτϑϑϑϑά ἴῃ ἕδνουγ οὗ ν. 15. ; δηά {π6 ἱπηπγχοάϊαία οοητ ηπδίίοη οὗ 

ν.13 ἢδΔ5 ρίνεη ρίδοβ ἴο ν. ὉΠ ΎὍΠα δησννοῦ οὗ Υδῃνεῇ ἴο {δε 
αυεπδίίοη οὗ Μοβεβ ἴῃ ν. δ βίαπάβ ἰῃ ν.ἷ8; 1 'νᾶ5, ρογῆδρϑ, 

ΟΥΙΡΊΠΑΙΪΥ ῥγοοεάθα ὉΥ 8 εἰδίεπιδεηΐϊ οὗ Ὑδῆννο 5 δῆρεογ δἵἱ 

Μοβαϑθ᾽ τορογί δῦουϊ ἴπὸὶ ρεορῖίθ ψὩϊοἢ 85 πον Ὀδοη πιο 

υγῖπογ Ῥδοῖς ἴο ν.ἷν .--- })ὺ» ἐλον ἐγομδίο τη6 τοὐξὰ ἐλεεῖ» ποεορτη) 
ὃν Π53, 85 ]υἀ. 1.416...-- Ονο ἐμ ποεῖ, ἐλαΐ τοῦ ταν θα Ὸδ τὴ 

ΓΌΣΝΟΣ ἼΦΩ; ορ. Εχ. 1γ3 (Ε) ΠῆΦ) Ὁ Ὁ ((ὰ 25) Ὁ.---14. 
ΤΙια ν. 15 [6 ᾿πχπχοάϊαΐα βεααοῖ, ποῖ ἴο ν. 15 τνἹοἢ 11 ἀϊδταραγάϑ, 
Ὀυϊ ἴο ν.33,---7 οαηροΐ ὃν νεροῦ σα7»9»}] (ποῦ... δργὲ δ) 

Μοβαβ᾽ τορῖίγ ἴο Ὑδῃννθ᾽ 5 οοπιπιαπὰ (Εχ. 4313), νοῦ Πᾶς 
Ὀδεη ραγαρηγαβοά ὉΥ Μοβεβ ἴω ἴδε νογάβ (ν. 12), ““Οδεγυ 1 
(Ἰπ ) ἴῃ ΤΥ Ὀοσοπι.᾽" ὙΤὉὍῇα ροορίθ ἃ ἴοο ἤρανΥ ἔογ Μοβαβ. 

Τῆς ἀϊβγαηξ γαηογίηρβ ἰη ΕΝ. οὗὨἩἉ πε βαπιθ νου (892) ἴῃ ν.ἢ} 
δηα ν.14 οῦδουγα [Ὧ6 οτρίπαὶ οοπηδοζίοη, ᾿πουρΡὮ [ΏΘΥ πΊᾶῪ ἀο 

9 Νονδοῖς, Αγολ. ἰ. 1γ1.; Κδη. 111. Ζοοῖ. 
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)υϑεῖςα ἴο {πὸ εαϊξοτ᾽β πιοδηΐϊηρ : ορ. ν. Ρ ἢ ---1ὅ, ἘΔ ογ ἰεΐ 
Υδηνεῇ, ἢ Ηδ 85 δὴγ τεραγὰ ἔογ Μοβεϑ, Καὶ} ἢἰπὶ δηὰ ἤανα 

ἄοῃβ ἢ 1Ὁ (ΠΣ Δ ἼΠ, Όᾶν. 6γο), [ΏδΔη ᾿πϑϑὲ οὐ δἰ σαγγγίηρ 
1Π6 ρϑορΐβ δίοῃβ ; ἔογ δἰ πα γοαυδϑῖβ ἔογ ἀδδίδ, 566 Εχ 4283, 
: Καὶ το, [οη. 45, ]οὉ 3.--- 262 τπ6 ποέ Ἰοοῖ τονε τὴν τογοζολθά»655) 
Ιεῖ πιὰ ποῖ οοηξϊηια ἴο Ἔχρογίθποθ [6 υπαηάυγδῦϊα ἴοἱ δηά 

ἰγουῦϊ]α οὗ νῆδῖ ἴῃ δυοῦ ἃ οἂϑθ πιυϑὲ 6 ΠΥ δαγὰ ἴοΐ (ΠῚ: 

ΟΡ. ΣΠ ν. η.). 2. Πιδ, ψΏΟΙ Ἔχργοβϑοβ ἔδγ πιο ἴδδη [δε 

βἰ πΊρῖ6 “566 οἵ ΕΝ. (ορ. 123 η.}, 5 υδοὰ Ξοπιοινῆδί 5 πλ 1} γῖν 
ἰη αη. 216 4453.-.-]ῸἈὮμ6 ἴεγπι5 οὗ Υ̓δῆννο᾽ 5 γαρΙν σδῃ Ὀ6 ραϊπογεά 
ἔγοιη ἔχ. 4413, ποτα Ὑδῆν ἢ δϑϑυγεβ Μοβϑαβ ἰδδὲ δα ἢδᾶ5 

ἴουηπα ἔδανοιιγ, δηἃ 5141] ποῖ σδγγὺ [Ὧ6 ρβϑορίβ δίομβδ; πὸ οοη- 

κ᾿αὐδίϊοη οὗ [86 ἀγρυπιεηΐ ἰ8 ἴο Ὀ6 ἔουηά ἴῃ Εχ. 4415.16 

41. Ἴ͵ΧΟ] ΞΞ ΤΙΚΧΌ ; Ο.-Κ. γ43.---νη 09 κεῸ] Οἷς δηά δοπις Μ95. οἵ 3) οπι. 
2; 45. νη κυΌ 53.---[2. π|5}] Ῥεουϊΐας ἰο ΤΕ ἴῃ ἴῃς Ηοσχ. δηὰ 8ρεςΐδιν 
οπεαγβδοιοσίϑες οὗ 1; ΟΗ. 21: ([ 22 (ἰπιε8; Εὶ 4 {{π|ι65).--ὐ τ} Εὸς (δε 
Ρυποίυδίίοη, δες Ο.-Κ. 60-.--ἰᾷ, ΟΣ οπχῖθ 9 δηὰ ρδγδαρῆγαβϑοβ ἰῃς ἰδϑὶ 
εἴδυϑε ΨΤΟΏΣΙΥ υπάδῦ ἴπ ἰπῆυεξηςε οὗ Εχ. 18}8,---18, ΒᾺ] 80ὸ Ὠὲϊ ςἦ (1) 
ΕζΖεῖ. 28:4, Μβ5ς. ἔογη8 ἢδνεα 4150 ϑυγνίνεα ἔγοπι {Π6 δαγίῖοσ οοηβοηδηϊαὶ 
ἰοχὶ εἰβεννβογα (δ... 1 5. 24.193), Ὀυϊ δδνε ἔπε Ὀδδ ΤογγοοῖγΥ ροϊηϊεα δὰ. 
ΌΟρ. ΒΏΒ. 6:1; Κζδη. ἐἰϊ, 8. 

1θ, 174. ὙΔΈΥΤΘὮ ῬΤΟΙἾ808 ἃ ΡΟΣ ΐοη οὗὨ 016 βρἱτης ᾽0 Βουϑηΐγ᾽ 
οΙάθοσβ (Ε).---Τπεθα νν. δζα ξεραγαϊεά ἔγοτμῃ {πεῖν ἱπηπηοάϊαϊα 
βϑαιιοῖ, ν. 340 .8ῦ.. ἴὴ Ε ΠΟΥ ΠΊΔΥ πᾶνα [ο]]οννεα ἱπχηιοάϊδίοϊ Υ 
οὔ ἔχ. 337, δηά 16 ΨψΏοΟΪῈ βἴογυ πιῖᾶὺ ἤᾶνα ἱπιπιραάϊδίεϊν 

Ρτεοδάβδά τῃδξ ηἢονν ἰουηὰ Ὀεΐονν ἰῃ σ. 12; ΟΡ. Ρ. ο8, ἀῇονα. 

Ιῃ ΔΩΥ͂ οά56, ἴπ6 οοηηδοϊίοη ψἶἢ ν. 11 δ} ς νοῦ ἰοοβα ἰῃ βρίῖα 

οὗ ν.10ὴ, Οη ἴῖπε6 τεϊδϊζίίοη οὗ πῃ βίου ἴο οδγίαϊη Κίηάγεα 
ηδήγαῖϊνοβ ἰη ἔχ. 18 δηά 24, δΔπά οἡ 115 ρϑησγαὶ κἰρηϊἤοδπος 

πᾶ πιοίϊνα, 566 5π|84]} ργῖπε ἢ. ἔο]οννίηρ ν.89, 

16. Μοβαβ ἰ8 ἴο δϑϑθηιῦῖϊα βενθηῖν πθη βαϊδοϊοα ἔγοπι 186 

τ ποῖα ηὐπηθοῦ οὗ {Π6᾽ οΙἀ6γ5 οὗ ϑγδοὶ δ ἴῃς επί οἵ πιεεῖιηρ. 

ΑΞΚ5 ἰπ ἃ ρδγβ]]εῖ βἴογυ (Εχ. 241 (2. 9. (1). ἘΠ πιδῆπαῦ δηὰ ρστουηὰ 
οὗἉ 5βεϊεοϊίοη γα ποῖ 5ἰδίεα.-- -Ζ3.6 οἱἰθγς οὐ 75γαθ]] ἴπε εἰἄδτϑς 
ατα {πε ᾿ἰεδαϊηρ' πίε οὗ {Π6 ναγίοιιβ ἔβη} 65 (ορ. Εχ. 1231}. 
ΤΠΟΥ γα ΝΟΥ ἰγααυθηςν τγοΐογγοα ἴο ἢ ΘδΥΐν παιγδίϊναβ (6... 

ι 5. 48 83, 2 5. 1715), ἱποϊπαϊηρ [86 ργορμεῖίο παγγαῖζίνοβ οὗ [Π6 

Ηεχαΐθυοι (ΓΗ. το ἢ, 420). 
[πη Ρ ΊΒΕΥ ἀγα γΑγΕΙΪΎ πιρηϊοηεά (1μαν. 415 οἱ, [ο5. 205) ; ἰὼ (μαϊ δουγοα 
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{π6 ρῆγαδϑβο 15 Ρ΄ἜΠΟγα ΠΥ γερίδοοα Ὀγ δηοίπει--  ἰῃ6 ρῥγίποος οὕ (ἢ6 σοησ γὸ 
Ρμαϊίοη οὗ ἴϑγδεὶ" (οσ ἴῃς κὲ--ΟἩ. 1215). ΒεοηζΖίηρεγ᾽ 5 βΒἰαϊεςεη (2. 5.3 
1. 224), παῖ ἰη (6 πδγγδαίϊνε οὗ ἴπῸ πιᾶγοῦ (Ὠγουρἢ {πὸ ᾿] ἀΘγ 655 ἴον τὸ 
ταδητ οηεδα ΟὨΪΥ ἴῃ Εὶ δηὰ Ὁ, δηὰ πεονοὸσ ἴῃ Ϊ, 15 ποῖ υπι Πα Ὁ δϑϑυτγεςῖ 

Δηδίγίςα)] τοϑυ] 185. Οὐ ἴδ ριδηθγαὶ βυρ]εςὶ οὗ ἴῃς ““εἰ6γ8,᾿" 58ε6 Νονδοξ, 

Αγελ. ἴ. ΡΌΡ. λοο ἢ, 220 ΕἾ; Βεηζίηρεν, “4γολ. 8 41-4, οτ 4ο]εςίς ἴῃ ΔΑ 5.3. 
Εογ ““ςοἸ]εοξίηρ " (η0κ) οὐ “"" δυπιπιοηΐηρ " (Ὁ κῷ} ἴπε εἰάετβ, 8ες Εχ. 4164, 
1231 το, 05. 24}. 

Ἡσλονε λοις ἀποτοδεί ἔο ὅδ . . . οδῆσθ»5] Τὸ αάρ6 ἔγοπι πε 
ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ ἴπΠ6 5ῃο Κἢς οὗ ἴπ6 πιοάδγη Βεάδινιη, ἴπὸ εἰάεσς οὗ 

1π6 ποπηιδάϊος Ηδῦγανν5 ννεῦα, 85 οσοδϑίοη σγεααιγεά, ἰδδάθσϑ 1Π 

νᾶῖῦ, τεδάν νι σουηξαὶ, οὐ ἀγριϊγαΐοτβ ἰπ αἀϊθρυῖθθ.0 Τῆς 

ἀϊνιδίοη οὗ ἰδθουῦ νΠΟΓΘΌΥ βοηλα οἰδτβ Ὀδοδπῖα ἀρ6 5, οἴμεγσ 

τα τ αγν ἰοδάθιβ, δηά οἴποῦβ “" οἴοοιβ,᾽" δρρδγεηςν Ὀεϊοηρβ ἴο 

{Π6 πιοῦα σοπΊρίοχ οοπαϊοη5 οὗ βει δα 116; δηά 1ἴ πιὰ ὃς 

ΟΠΪΥ ὉΥ 8η δηδοῆγοηϊβηι [πδί ᾿ξ 15 ἢδγε γείεγγεα ἴο [6 ποπιδάϊς 
ρετὶοά οὗ ΗἩδῦτγενν διβίογυ : ορ. Νονδοῖς ογ ΒεηζΖίηρε 85 Ἰυϑῖ 

οἰϊεά, ΨνΠαῖ ργεοΐϊβεῖγ [5 οονεγεά ὃγ {π6 ἴογπὶ “" ΟΠ οΘ 5 " (2) 
ἰ5 πἀποογίδίη ; οἰγπιο] ορΊ ΔΙ ᾿ἴ σεαπα ἴο πΊεϑη “ ΔΥγΆΠΡΟΓ ἦΟΥ 

““ογρδηΐϊβογ" (τ. 2διεί. ρ. 17); ἴῃ ἔχ. 5 (1) ἴθ ρϑύβοῃβ 50 

σα] θα ἃγα ονογϑϑοῦβ, ρούβθοηϑ νὴ. ἢδνα ἴο 866 [παῖ ἴδε ἔμ]] 

ἰαϑᾷ οὗ ννογίο 15 ρεγίογπιβα ; 1 βοπῖα ἰδΐοσ ρᾶϑϑαρο 5 [ΠῸῪ ΟΔΓΓΥ 

ογάδθγβ ἴο ἴ886 ρβϑορίβ ([05. 10. χ3, 1. δοῦ- 8). [Ιπ βϑνογδὶ 
Ὀουϊογοηοπιο ρ4558 065 ἴπ6 ἴδγῃ 15 υδεα τ δανογαὶ οἴποτς 

(““εἰάοτγς,᾽" “"μεδάβ,᾽ “")}υᾶρ65 ἢ), [8 ννῇοϊε σοπηδίπδίίοη Ὀεὶην 

ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ ἰηϊοηαεά ἴο Ἔχῆδυβξε 186 Ιῴ6α οὗ ἰεδάδγς οὗ ἴδε 

Ῥεορίθ. Βυῖ νδαίενοσ 15 ργθοῖβα οἱρηϊῆοδησα, 115 ργεβδεησε 

6 γα ἱπΊρ] 165 5οπΊα δἰγοδαῦ εχ βίηρ ογρδηϊϑδίίοη οὗ δϑϑισῖδηϊς 

ἴο Μοβδβ ἴῷ ἴῃ ρονογηπιθηΐ οὗ (ἢ6 ρεορίθ. Τα ᾿ηϑΌτυτοη οὗ 

ΒΌΟΝ δϑϑιβίδηϊβ δα Ῥδθθη ργανιουβῖν πιοηςοηδα ἴῃ [6 54Πὶ6 

βουγοσ, 1 6 δὰ Πρ ἴῃ διγιθυςπρ ἴπ6 ρῥγεβδοηΐ δἴογυ ἴο Ε 

(566 Εχ. 18).---174. Α πώ 7 τοὴἱδ σορης ἄρτορ απα τῤεαᾷξ τοῖϊλ ἐλεε) 
ζ.6. ΜΝ}]] σοπιηγχιηϊοαῖα ἢ γοὺ ἴῃ 1Π6 πηδῆποῦ ἀεςογ θεα 85 

συπίοπηαγΥ ἰη Εχ. 3249. }1 (Ε).--Ανπαἱ 7 τοῦἱα ποϊλάγατυ δορμδ οὕ ἐδ 
“λίγ ἐλαξ ἐς πον μεῤοπ ἔλσο, απ ῥμέ ἐξ εῤονη Ζλ 671} τε βρίγιῖ 

(ΠῚ) 15 σοηοεϊνεά πιδίεογ ιν Ἐ δηά, 45 ἴπ 2 [Κ. 293:-, αὐυδηςῖα- 

τἰνεῖγ. Α5 ἴῃ 245, 7]υά. 4,410 χ19. 1 5. τοῦ 19, 5. 11 61], 

Εζεῖκ. ττὖ, ἰξ ἰ5 ἐπουρξ οὗ δ5 οοπιηηρ᾽ οἵ γϑϑίϊηρ μρορ (δ}) ἃ 

5 (ρ. Κόθετγὶς, λίαζην μ. σεῖξέ παςσὖ ὧδν Αι ὔἤασοιτιρ ἐς ΑΚ, 18..- 186. 



ΧΙ. 1) 11]Ὶ 

Ὀδήβθοπ. δλίοςβ ροβϑθβϑαος [86 5ρί γι ἴῃ αγρα πιοάβυζα, 50 [παῖ 

ἢδ σδῃ 5ρᾶῦὰ ποι ρῇὴ ἴο δηδῦϊς βανθηῖυ οἴμογς ἴο ὈΓΟΡΏΘΞΥ ἴογ 

{Π6 ποηοο, ν.55:.,͵, Οπδ ρυζροβα οὗ [6 παγδίνο, σοπηπΊοη 8150 

ἴο Εχ. 4311} δηά ο. 12 Ὀεΐονν, ΔρΡΡρεδῖβ ἴο 6 ἴο δηῆδποα [6 
ΞΌΡΟΘΓΟΣΙΥ οὗ Μοβαβ ἰη νἱγίια οὗ 15 οἷοβα γοϊδίίοη ἴο Ὑδῆνῃ. 

---17Ὁ. Απαᾶ ἐδλξν τλαϊ ἀϑοῖδέ 266 ἐπ δεαγίμρ᾽ ἐδδ διγάδηι 97 216 

»εορίο, ἐλαέ ἐλοιε δεαν ἐ2 ποέ αἰο"6} 1ὶ 15 ἀπΠπουϊξ ἴο Ὀε] αν {παῖ 
1ῃ:15 οἷἶδυβα ἄοθβ ἢοΐ ριδβδυρροβα δηά γείοεγ ἴο ν. 1116 δηά γεῖ 

ῖῃς6 δηϑννοῦ 15 οἡΐυ νετῦδϊ] δηᾶ βυρεγῆοϊα!. ὉΠ ροϊηΐ οἵ Μοβεϑ᾿ 

δγρσυπΊεηῖ ἴῃ ἴποβα νν. ἰ5 ἴπδι Ὑδῆννεἢ ΗΙπΊ15617 οὐρῆΐ ἴο θδαγ 

αἱ ἰεαϑὶ ραγί οὗ ἴῆε Ὀυτγάδη; [Π15 σοπτθβ ουὖἱ πιοϑὲ οἰθαῦῖν νπεη 

ν.}}- 1[. τὰ Ρρἰδοοά θεΐννθθη ἔχ. 3318 δηὰ 12:16. θυ 15 συ ΠΟΙ ΘΠ ΕΪΥ 
οἷεατγ ἔγοπι ν. 18 δίοῃθ. 850 ψῆδη Μοβββ ἱἰπ ν.ὔἶβ βᾶγβ 1 οδπῃοΐ 
Ὀδαγ 1ῃ15 ρεορία δίοπε, 8 πιδᾶηβ δ6 σδηηοῖ Ὅδαγ ᾿ἴ πῖδουΐῖ 

Ὑδῆν ἢ ̓ 5 μοῖρ. Τὸ (δῖ5 ν.Ρ, τ 1ἴς5. ργοπιῖδα μαι Μοβαϑβ 
5.411] τϑοδῖνα δυπιδη δϑϑιβίδησθ, 15 ΠῸ β'ἜπΠη6 τερῖγ. Τῆδ 
οδϑ56 ἴ5, οὗ οουγβα, δηξίγεῖν αἰ εγεηῖς ἴῃ Ὠὲ. 1918 (ςρ. ἔχ. 18), 

ννῃογο Μοβαβ ο8115 ου ἴδε 26οίθ ἴο ρῖνε πὶπὶ δϑϑίβίδηςδ, βίης, 

οὐ δοοουηῖ οὗ (εὶς ἱπογδαβίηρ πυπιῦσίβ, δα 15 "0 οη 67 ΔΌΪ6 ἴο 

Ὅσαῦ ἴδ Ὀυτάδη οὗὨ [Πε6πὶ δἰἴοηβθ. Εὐυγίπεγ, πουρ νο δῦ. 35. 
τηθηςοη5 ροϊηΐϊ ὈΥ͂ Ροϊηΐ δον ἴπ6 σοπι)ηταπάσ δηα ὈτοΟπΊ565 οὐ 

ν.16.ὄ 116 τνογὸ οδεγίοα οιἱ δηὰ 1116, ἢο ζυγοῦ ἤοίῖςα 5 ἰδΐίκθη 

ΟΥ̓ ΔΩῪ δϑϑβίδηοα τεὺπάεγοα ἴο Μοβεβ; αὐ ἴΠ6 τενοῦβα; ν.25Ὁ 

δῖνεβ {86 δοῖιιαϊ γοϑυϊὲ οὗ {Π|6 βριγιξ γαϑίηρ οἡ ἴπε εἰάστϑ : 

δΔηα τΠ15 τεβϑυϊ ννὰ5 {πὶ (ΠῸ6 εἰάοτγθ γεσεινεαὰ ἠοῖ ἰῃ6 ροινεζ 

οὗἨ Δ5βϑιῖίηρ Μοϑβεβ, ὃδυῖ οὗ ργορπεϑγυγηρ. Οη Ὀοίῃ {π656 
στοιπάβ σεγίδιΥ, ρῬΟΘΘΙΟΪΥ αἷβο οα ἴπε στουηά οὗ ἴπ6 οἶδιισα 

 ὙΥΠΟΠῚ . . . ἴπου Κηονοσὲ ἴο δε οἴδοοτο᾽" (ν.1δη.), νε 
ΤΑΥ͂ Ἰυάρα ν. Ὁ ἰο Ὀ6 δὴ δαϊϊογί δὶ οἴδιιδα ἀδεϊρ ηπθά ἴο οοπποοῖ 

1πη6 τῆταα οτἱρίηδ!Υ αἰπίηοὶ εἰαπιεηΐσ Ὀγουρϊ τορεῖποαγ ἴῃ 

115 οπαρίοσ. Τὸ ἴπ6 εὐϊῖογ ἴπ6 ““Ὀυγάση᾽᾽ ἴῃ ν.ἹΡ πγρδηῖ 
ἴΠπ6 56π|6Ὲ 85 ἴῃ ν. 11π1δ᾽. (ῃ6 ἴαϑῖς πιοῦα Ἔβρθοῖδίυ οὗ ργονί την 

1πΠ6 ρεορία ἢ ἤεσῃ. ὙὍὙῃα οοππεοίίΐοη ἢ Εχ. 1855 ἰς 
ΤΊΘΓΟΙΥ νογραΐῖ, δἀπὰ 1 ν.Ἱὺ θὰ δαἀπιτιεὰ ἴο ὃ εὐϊίοτῖαὶ, 
ἰϊ δοοοιυηΐβ ἔογ πε αἰ θασυ ΠΥ Ἐν ῃῖο οοπιπιοηΐδίογς ἤανα (οὶ 

(ντπουῖ συγπιοιιητηΡ) ἴῃ δἰτεπιριηρ ἴο ἀδοϊάθ πα αἰ βεγθησς 

Ὀαϊννεθ τπ6 ἔπηοίίοηβ οὗ ἴπεδε αεἰάδγς δηὰ ἰῆοβε δρροϊηϊοά 

ἴῃ Εχ. 18. 
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1δ. προν] Ε.- Εἴ. 48ὲ.--)δῖο σὴκ Ὁ}}»20) 80 ν. ἢ (ορ. ν. Ὁ η.}; οἷ. Ρ15 ΟἿΏ 
Εχ. 24} 5.--οΊὩ ΧΠ}}] ὩΧ ΠΣ 17 ἄπι65 ἰῃ Ησςχ.; 12]Ὲ,4 Ὁ ; 3εε ΓΗ. 214:5.--.17. 
ΧΙ] ἰδ  νῦ. ἰ5 γαγὸ (ν. 5, 6η. 2η55, ΕΖεῖκς. 425, Επεϊ. 291), ἀηὰ ἴῃ ἐδ οῦ οδεε 
{με οοηίοχὶ γεαυΐτεβ 8 519. αἀἰβεγεης βθηβα : [6 ἠραῦοϑὲ ρᾶγδὶϊεὶ ἴο ἴῃς 
ρτεβεηΐ τηθδηίηρ ἰ8 Ἐζεῖς. 425; ορ. Β0Β. 8. τγεδάϑβ ὕχη δηάὰ ἰῃ ν. 35 ὑσχ; (ἃ 
ρεγῆδρϑ ϑυρρογίϑ 5 Βεγεὲ (ἀφελῶ ; ςρ. ἀφαιρεῖν -- χη απ. 419 16, Ηο5. 21): 
Βαϊ ἴπ6 νατίδηϊ 18 βοδγοεῖν σεἰρἢϊ ; (Π6 5εῆβε οὗ ὙΠ 18 ἴοο νἱοϊεηΐ.---2 Ἰκ.}} 
“ΠΟΥ 584]] ὁξα» ἐμ, ἐι 5. '8κε ρατγὶ ἰὰ Ὀεδγίηρ ": βο ἘζΖεϊς. 183; 5σεαὲ ΒΒ. 
886, Κδη, ἱἱϊ. 84. 

18. Ορ. ν. Ὁ. δ᾽ ἌΠΟ 5ίογυ οὗ ἴδε τὲ ἔον ἤθϑῇ 18 γαϑπιβά. 
ἴῃ δῆϑδνεγ ἴο Μοβϑϑ᾽ ἱπογεάιϊουβ αυδοίίοη, ν.1δ, ὙΔΉν ἢ 
Ῥτοπιῖβας ἴδ Ηὰ ν1}} ΗἸ πιϑοῖ ἢ ργονιάα (6 ρεορίβ τυϊῖῃ ΗδΞἢ. 

Τῆς ορϑηΐϊηρ τνογάβ. οὗ {ῃὶ]5 νεοῦβθ πΠΊΔΥ ἢδανα Ὀξεη πικοὐ!ϊβεά 
ἴγοπι βοπὶα δυο ἱηϊγοάυοίογγ ἰογηγυΐα 845 18 ἔουπά ἴῃ Εχ. η16 

8] οἱ ἀπά 4 οοπηροίηρ ᾿ἰηἰς Ὀεΐννεδη ν.ἷδ δηᾷ ν.Ἶ8 ἢα5 ργΓΟΌΔΟΪΥ 

Ῥεδῃ βυρρτγαβϑαά ὉγΥ ἴῃ εαϊΐος ἴῃ ἔδνουγ οὗ ν.16|ο- ςαποζί 
γομγεθῖνες] ταῖκα γουγδεῖναβ οδγα πο ΠΥ οἷθδη ὉΥ δοϊυξοηΚ 

δη δοεϊζθητ!οη ἔγοπιὶ νοσηδη (Εχ. 1010. 16), (αἴξ γα τυ Ὅ6 δὶ 
ἴο ννιῖηθϑ5 [ἢ6 βρεοὶδὶ πιδηϊδοίαϊίοη οἵ Ὑδῆννθ ἢ 5 ροννοῦ ἴ [88 

οοσΐηρ ταϊγαουΐοιιβ γον βίο οὗ ἢδϑἢ : ορ. δβρθοίδιν 05. 4,35; 

αἰσο ἔχ. τοῦθ ἘΔ, 55. 105. γἷδ (411 1}. Ἐδϑῆϊ Ἴχρίδίῃβ: ργερδγα 
γουγβεῖνοβ ἔογ ἀεϑίτιοϊίζοη ; ορ. [6τ. 123.-- Αὔραΐγο 20- 0770: 

ἃ ἴογπηὶ ἔγεαῦ ΕῪ δεὲ (εβραοῖδ!ν ἢ ἢ ἔογ τη 1] Π]πτοηΐ οὗ ἃ 

ἀϊνίηε ρτγοπιῖϑα οὐ οοπηπιαηά--Ἐχ. 86: 19. 35 (0. 25. 39) (δ. 18. τοί, 
Νυ. 1455, 708. ,χ γἱδ (411 7Ε}; }ιὰ. 2ο33, τ 5. οἷδ; βοπιεννηδὶ 
αἰ γθητγ 16.165, Εχ, 1633 (Ρ). Τα δ] Β]πιεηξ οα 186 πιογγοῖν 
(Π ΠΟ) ἰ8. βοπιδίϊπιε5 γεοογάδά--- 728 6) (Ρ)ὴ, Εχ. οὗ (7). Οι. 
“86 τηϊγὰ ἀδγ,᾿" Εχ. 101} (Ε).---ἶηἴ τας τοοῖϊ τοἱζὰ τις ἐπι Ἐφ») 
(Ὁ 210) : ορ. 145, Εχ. 1413.---107, Βυὲ ἐπουρἢ ὙΔην ἢ ργοπηῖβαβ 
ἴο 5δι νυ [6 ροορὶς σι ἤδϑῃ, Ηδ αἷσο ννάγηβ ἴπ6πὶ {Πδΐ 85 ἃ 

Ρυηιὶϑῃπιοηΐ ἔοσγ {πεῖὶτ ἱπιρίοιι5 ἀϊδοοηΐθηξ ΠΟΥ Μ}1}1 Ὅ6 Κερέ ἴο 

[π6 ἤεβὴῃ ἀϊεῖ {111 ἰξ Ὀεσοπηαβ πδυβθοιιβ ἴο [Π6Π|.---90. ζύη τὲ 
(0756 οτεξ ) 9)» γοι» ποδί] 1[ἢ15 ΠΊΔΥ τοίδγ ἴο νἱοἰεηξ νοπλ η΄, 

οζ ἴο ἴδε τεϊεοξίοη οὗ {ΠπΠ6 5π|161] οὗ ἴπ6 Πδϑἢ 845 γεαρυρηδηΐ, οὐ ἴο 

ἴΠ6 τορεδιίβα αςία οὗ ἔοοά ἰδαΐ πα5 ἀϊβαρτγεθά. ---ΟὉἹ ἡ. Μοξος 

ἀουδίς ὄνθη Ὑδῆν ἢ 5 ροννοῦ ἴο ρῥγονϊ δ διιβῆοίεης ἰοοα ἔογ 

ΒΟ ἃ λα! ἰτιάα6..---21, δὲχ λωηάγοα ἐλοιδαρα) ἘΧ. 125]: ορ. 
Ρ. 14, ἃῦονε.---Α πῶ γε Τάοι λας σαΐα] ἴπ 6 υ56 δηά ροϑβίτίοη οἵ 

ἴῃ ρζ΄. (ΠΠ}) σίνοβ [6 βεηΐθηοα δὴ δάνεγβδίνα ἔογοα ποῖ Ὀγσοισῃῖ 



ουὔοξ ἴῃ ἘΝ.---298. Ὑδῆνεῆ ομδ]}εηρὲς Μοβοϑ᾽ ἱπογοάγ: ορ. 
αη. 1815 (]).--Ο͵ἈΤΠε ραγαρτδρῇ αϊν βίοη οὗ ΕΝ. 15 στοηρ; ν. 53. 540 
ΟΙΟβ ον σοηποοῖ τ ν.ἶϑ; τῃ6 πὸνν ρδγαρταρῇ δῃοιϊἃ Ὀερίη 

ἀν ἢ ν. 390 (ἐἐδηά ες ραίπετεά᾽᾽.---)Ζς γαληοολ'ς λαρά ςλογέ 2] ἰ5 
ΗΙΞ5 ροννεῖῦ 5π|4]11} ορ. 15. 5σοἷ κοΐ δηὰ βἰπιΐαγ ρἤγαβαβ ἢ γαΐογ- 

δποα ἴο πῆεη ἴῃ 65] (η.), [5. 3757. ὙὍῆς ορροκίίε ἰάδα οὗ πιρῃϊ 

ῖ5. Ἔαχργαϑβαᾶ ὃγ ἴδε ““ ουϊείγοςοποά ἄγ"; 6... Ὠϊτ. 483.-- -Λοτο 
«λαζέ ἐλοτε 566 τολοέλον Δν «οογα γαἰδ ἐγ τοῖζλ ἐλ66 07 ποῖ] ἃ ἀϊνὶπα 
τνογά ννδ5 ἰδουρῃξ ἴο ροϑϑθθβ 8 οογίδίη γοαΐ δπὰά ᾿Ἰηάδρεπηάσςηϊ 

εχίβίδθησα; οὔσα υἱίεγεά, ἰδ ρυγϑιοά 5 οὐνῃ σουγϑα (15. 55}}}: 
ορ. με ρονεγ δίιγιθυξεά ἴο βροίκεῃ ννογάξ οὗ πιϑη (303 η.). 

18. ὍὍκη νὴ ὑκ1] 45.:-- νὴ ὃκ πσΌ “Ὅκ". --90. Ὁ" σἼΠ] αἢ. 29:47 (7) : ορ. πν 
Ὁ" Ὠΐκ. 2118, αηὰ 8ε6 ΒΏΌΒ. 5.0. Ὧν 66. ---Ν}} ἃ σορυ 518 ογγοῦ ἔου ΠῚ (5), 
ογ ἃ Ριἴοβϑ οὗ ἃ βϑογὶδς ἴδηι) ἝἋδαν ἢ} Αγαπιαὶς (ορ. α.-Κ. 8ολ). Τῇε νογά 
ἰ5 ἰουηᾶ ἔῃ 5ϊ1τ. 2077 τηγρ., Ῥυΐ ποννβογα οἶβα ἰηΩ ΟἿ. [τ βεθπι8ϑ ἴο σοπὶα 

ἔτοπλ  ῊΙ ΞΞ λό το) δε ἑυίέ, ἰὨουΡΒ Δα. εἰς ἀλλοτρίωσιν δι55η168 ἪΞΞ 

Δ)» Μοβί οὔ δε Κν. ἐγαηϑβϑίδὶς ὉῪΥ ἃ νογά ἀδηοιίίωρ βἰοἴκηεββ οἵ ἴδε {|6.--- 

22. 53) ἸΚ.] δοὺ. 8 (ἢς Ρ485.; 566 ποχί οἶδυβα; Ὦδν. γ9, 81, Ε. 4; 
α.-Κ, 1216 ὅ.---Οὧαῦ κυρ] [ἀ, 4119 δηὰ (ἴῃ ΝΊΡΠ 41) 09: 17}, Ζεοἢ. τοἶϑ, 

40, 25. ὙΔῊΘΙ Ὁ]8008 86 Κρ χὶῦ οἡ [8.0 Βθουθηΐν 6] ἀθ 78, δὰ 
ΆΘΥ ῬΤΟΡΒΘΒΥ. ---Ν .16. 116 ὃς. Παγεὰ οοητπιεά ; [ΠπΠ6 αἰτεοίίοηβ δηά 
ῬΓοπΊ565 ἴδε ρίνθη δα οδιγίεὦ οὖ δηᾶὰ ἔ1Π]16ά. -- 454 

γαλποοΐ σαγπὸ ἕοτορ ἐς ἐδλθ οἱομα] ἴο ἴδ ἴεηξ ψῇογα Μοβας δπά 
[86 εἰογβ νεσα βίδηδϊηρ,, ν. 3: ορ. 12ὅ, Εχ. 3351 (Ε). 1ΠῈ 
ἴῃ6 δρρϑάζδηςοα οὗ (ἢϊ5 πεορῃδηΐο οἱουά (}, 50 αἷβο 120; 

Ὧν(Π) ἫΝ 125, Εχ. 3355, Ὁι. 4116) 15 ἱπζεγηιτίεηξ ; ἴῃ Ρ σοη- 
ηυου5 δίϊοσ {π6 οοπιρίοἴίοη οὗ δα δθογηδοῖθ. [Ι͂ἢ Ῥοίῃ Ε 

δηά Ρ, 845 ἀἰΞεϊπρυδῃεά ἔγοπι , 1 15 τορι] ὺῖν δϑϑοοϊδίεα τυ ἢ 
[886 Δθστηδοῖθ ; 566 δέχ» οΥ᾽ ΟἹἱομα ἴῃ ἘΔ 1.---Τὰεξν 2γοῤλοοίοα, 

δμξ ἐλον αϊα] 5ο πο »ιορο] τε εβῖεοῖ οὐ [8 ϑβρίγιξ γεβιἱπρ ου 1ῃ6 
οάδγβ τνὰβ ἰπδὲ ΠΟῪ 611 ἰπίο ργορμοίίος ἔγεηζυ, ἰδὲ 45 1ῃε 
ΠΘΘΘΘηρΘ ΓΒ οὗ ϑδιῖ, δηα υἱ{ἰπηαῖον 8411 1 πιβοῖΐ, νοῦα ονοῖ- 

Ροιννοεγοά ὉΥ {πὸ βρίγιξ δηά τρδάβθ, ὄἄνθὴ δραϊηδὶ {πεῖ Ὁ}, τὸ 

ῬΓΟΡΉΘΒΥ, σ 5. 19529.29 1τοἱ0 618, θυ ἴΠ6 εἰαγβ ἄγ οὐΪὺ δήεοιεα 
ὉΥ (ἢ15 ἔοτπι οὗ τε! ρίουβ δἽχοϊζειμεπε οὐ ἴπ6 ργεβθηΐ οοοδβίοῃ, 
ΠΟΥ ἄοεδβ ἴῃ παγγδῖΐνε (ςξ. ν.}7Ὁ) γοϊδῖβ [ῃδὲ {μαῖγ γεσθρίΐοη οὗ 
πε βρίγε ἢδά ΔΩ ρεγπιᾶπεηΐ εῇξοϊ ου ῃεπὶ; ἰΐ δἰ ΠΊΡΙΥ γοϊδίες 
παῖ ΠΥ τοϊαγηδά τ} Μοϑαβ ἴο πα σδπ,ρ, ν.δ9, 

8 
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26--.29. Ἐ]άΔὰ διὰ Μοὰδὰ.---ΤῊς βρίγις δἷσο γοϑῖβ οἡ Ε]άδλα 
ανὰ Μεάδά, ννῆο 84 Ὀδδη ἰοἷ ἴῃ ἴΠ6 σδπὶρ θη Μοβοϑβ δᾶ 

1Π6 οἀδῦβ ννεηξ οὐ ἴο ἴπ6 ἰεηΐ, ἀπά ἴδον [411 ἰηῖο ἴΠ6 βδπὶδ 

Ργορμείῖς ἔγεηζγ. Νοίδιηρ υγίμοσγ 15 Κπονῃ οὗ ΕἸἀδὰ δηά 

Μεάδά (οτ, 65 (ἃ 5 ρεγῆδρϑβ γρθῃ ν ἢάνε τ, Μοάδα), ποῦ ἄοες 
{πὸ ἰαἰῖοσ ἤδπια γοουγ, που ρἢ 1 566 π15 ἰάδητοδὶ ἢ ΜΟ(αδΔΑΙ, 

νΠΙΟὮ ἀρροᾶῦβ οὐ δποίεηῖϊ Βαγ]οηίΐδη οοπίγαοί ἰδ 0165. ΕἸα δά, 

ἃ πᾶπια οὗ δαγίν ἴγρο (Ρ.. 61, 192 ἢ. 1), γεαρρϑαγβ υηάεῦ 

[Π6 ἔογπι ΕἸ ἀΔὰ ἴῃ 4453, Τα δϑϑοηδηοδ οὗ ἴδ πᾶ Π165 ΠΙΔΥ δ 
ρΑγΆ]ε]εα Ὁν 404] δά [ιδ4] (αη. 4296), ἀορ δηὰ Μαρὸσ 
(νῃϊοῖ τη Ατδδίο (Κογδη, 2195) θδοοπιε Υ 4]0] δηά Μ4]0)), Ηᾶγύϊ 

αηά Μάγαϊ (Κογδη, 2935). Α ρβευδο-ερίρταρῆοη, ριγροτγίηρ ἴο 
ῬΕ ἃ ργορἤδου οὗ ΕἸάδά απὰ Μεάδά, ἰ5 οἰϊβὰ ἴῃ 1π6 δλεοῤλεγά οὔ 
ορμᾶς, Ν 5. 11.--λύοτο {λὲν το67γ6 αγηοηρ ζλορε ἐλαΐ τ06γ6 γερὶ5- 

26γ 64] {8 5 ῬΘΠΟΓΑΙ υπάετγοίοοά ἴο πιδᾶη ἴπδι ΕΠ4δὰ διά 
Μεάδά ννοτὰ ἵἴνο οὗ [6 βενεηίνυ εἱάθγσβ. Βυξ 1: {π6 ἰηϊογργείδ- 
τἰοη 6 οοττοοῖΐ, {πα οἶαιι56 566 πὶ5 ἴῇ βανοῦαὶ γεβρεοΐβ δῖ νδγίδῆςα 

ΠΠ τΠ6 τοαϑὲ οὗ [6 ραβϑϑᾶρθ. Νοῖ οἠἱΐγυ 15 ποίῃϊηρ' βδϊἃ οὗ ΔΩῪ 

τερϑίογίηρ οὗ {πΠ6 βανθηίυ οἷδύς ἴῃ ν. δι: Μ4.. Βαϊ ν. 330 αςϑεγίϑ 
τμαξ [π6 5ανθηΐνυ δοΐι δ! τνεηΐ οὐ ἴο ἴπ6 επί, δηὰ ν.Ἶ5 (ρτεβθηῖ 
τεχι) ἀϊγεοςΥ βίδίαεβ {παὶῖ βενεηΐυ ἔπεα γοοεϊνεά (6 5111. 
Εὐγίῃογ, Μοβοϑ᾽ τὰρικα οὗ ]οβῆυδ, ν.29, ᾿Ἰπ|ρ|165 παῖ ΕἸ δά 

δαηὰ Μεοάδά αϊά ποῖ Ὀεΐοηρ ἴο ἴπ6 πυπθοῦ ψνῆο δαά ὈδΘαη 

Ῥτοηλ5εα [6 σριγῖ. [Ι{{τ86 οἶαιιδα Ὀ6 οτἱρίηδὶ δηά τοί γαΐπογ 

1η6 ποῖδ οὗ ἃ ρ]οβξϑαίογ (5.2. 1256), 1 νοιϊά 6 Ὀείίογ ἴο 
πάἀεγβίαπα Ὀγν ““1Π6 τεριϑιογεα ἢ τη6 νος Ὀοάν οὗἉ οἰ ἀδΓβ ἔγοπι 

Ὑνοπὶ {πα βανθητυ ννεγα οἤποόβεη, ν.}6, Τα τεοΐεγεποαβ ἴο τῆς 

γεριϑίγαϊίίοη οσγ δηγοϊπιεηΐ οὗ ρεβοῃβ ἃγα οδι θεν 1αἰ6--- Νϑῆ. 

1225, τ (ἢ. 441) 245; ορ. 76γΓ. 2239 δηΐ, ρυτγαίϊνεῖν, ΕΧ. 4253 

15. 458, Μαὶ. 416, Ῥ5. 6939 3, Ῥη. 12], Εποοῦ 4γ8 (566 Ομδγίεθ᾿ 
ποΐα ἔογ ἰδίογ δ᾽ υϑοηϑ); σὲ ἰ ψουϊά 6 υητγοαϑοηδῦϊΐε ἴο 

ἄδην {παῖ [ἢ6 ρῥγδοίΐοα οὗ γεριϑίγδίίοη ΠΊΔΥ ἧανα ἜὌχίεπαεα 

Ὀδοὶς ἴο {π6 δι: οἵ οἵῃμῃ. οδηΐυγυ, δηᾶ παῖ ὑπ6 οτρίηδὶ βἴογυ 

ἤθγα ΠΙΑΥ ἢᾶνα δἰϊυάδά ἴο 1. Τἢε πιογὰ ᾿ἰηρσι πιο αν ἄδησα 

τπογοΐοσα ἄοας ποῖ ρύονα {πε οἷδιιδα ἴο ὃς ἃ ἰδῖβ ρ]οβϑϑβ.--- “πῶ 

ἔλεον λα ποέ ρύμε ομξ ο ὅλο ἐθμ4] Ἐνεη ποτα οἰθαῦγ ἴμδη {ΠῸ 
ορϑηΐϊηρ οἶδιιςα οὗ [Π6 ν., {Π15 1π1ρ1165 {πὲ ([ῃ6 ἴδηΐ ννᾶ5 ουϊδιὰθ 

" Ἡοπηπιεῖ, Α Πςναφίζίφολο ζ᾽εδον ογόγηριρ, 75, 112 (Ἐπρ΄. ἴγ. 76, 112). 
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18δ6 οδπρ; 5υοῖ, ἴοο, 15 [ἢς :πρ]]οδίίοη οὗ ν. δηά ν.8 (ορ. 

1213. ὙΠ τ ῇοἷε ρασθαρα 15 ἴπιι5 οοπηδοίοά νι Εχ. 4571} 

(Ε);; εἴ. τῆς αηείγεῖν αἰ δγεηΐ ροϊηΐ οὗ νίονν οὗ Ρ, νῇο, Ροϑβϑιθὶν 

ξο] ]ονίηρ ] (145 η.), πιαῖκοβ πε ἴθηξ {πᾶ σεηΐγα οὗ ἴδε σδπιρ 

(Ρ- 168}.--27.. Α γουηρ πᾶ Ὀτπρθ Μοβας ἴῆ6 πεν οὗ {Π6 
ουσάδη ουογοαῖ οὗ ργορίιοϊις ἔγεηζν ἴῃ Εἰάδαὰ δηά Μεάδά; 

1:6 Ὀγδίδησεοτα τνοῦα δῖϑο δϑιοηϊϑῃθα ᾿νῇθῃ 5411 ννδ5 51Π|1}14Ὑ]γ 

αῇδοῖοά, 1: 95. 1011"-,---28, ]οϑῆυα Ὀδρ5 Μοβεβ ἴο βίορ {πδπὶ 

Ῥτορδοϑγίηρ. Ηδβ [5 1εδΐουβ (ν.39) [Ιεβδί Μοβεβ δῃουϊά ἴοβδα ἢϊ5 

Ῥτε-οηληδησα 1 ποῖ ΟὨΪΥ ἴπ6 βδανθηΐν δι οἴογβ δ'ϑο πηδηϊδϑί 

16 5ρίτγιῖ, δπα {πδῖ, ἴοο, νττοὰξ ἀρροαγίηρ,, {πὸ [Π6 βανθηΐυ, 

ἴο τεςσεῖνα ΟὨΪΥ ἴπ6 ονεγρίι5 οὗ ἴπ6 δριγιξ ννπιοῦ δά τεϑίθά οἡ 

Μοβεβ, ν.5. -- ελμα ἐλ6 τογυαπέ οΓΓ Μ32͵:ε5] Ἐχ. 2418 41:1, 
705. 1ιἷ, ορ. Εχ. 34211--- ργοῦΔΟΪν 411 ΕΒ. ὙὍΠα ργεβεηοα οὗ ]οσῆυδ 

αἴ τπ6 τοηΐϊ, ἱπουρ δα 'νᾶ5 ποῖ οπδ οὗ ἴπ6 εἰάδγβ, πθεάβά πὸ ἐχ- 

Οἱδηδίίοη ᾿ξ, ἃ5. ἰ5 ργοῦδῦϊς (5εα ἀροναϑ, Ρ. 98), ἰῃ (ῃ6 οτἱ ρἼηδὶ 

βοῦυγοα ἔχ. 432}1} ἱπιπιεάιϊιδϊεῖν ργεοαάδα ἴῃ)6 ργοβϑοηῖ αἴοτγυ.--- 

γον ἀϊς γοιλ Ἡ2}] οὐ δίρμοδ λ6 τος α γομθρ τπᾶρι!; σρ. ἽΠἧ ἴῃ 

1 5. ο5. Οἰδοῖβ σεηάογ ἴδ ρῆγαβα ““οπα οὗ ἢΪ5 γοιηρ πλθη,᾿ 

566 ΡΒ1. η.---.Ἃ2ὁ909. Μοβεβ γερ 165, Αγ γοῖι 50 ἄδερίυ οσοποεγηεα 

ἴο πιδϊηϊδίη ΠῚῪ γρϊβ δπαὰ Βοηοιγ (δ 3 : σρ. 2511}: 18, 2 5. )ιἷ, 

1: Ε΄. 19:0. 16) {πὶ γοι ψοιυὰ αν ἴπ6 ηυπηῦοσ οὗ {πὸ γαοϊριεηΐς 

οὗ Ὑδῆνθἢ᾽ 5 βριτῖ [πε ἢ Νδνυν, γαΐπογ νου {παῖ 4]] 

ΥὙδῆννεδ᾽ 5 ρεορΐς, εἰάδύβ οὔ ποῖ, νι πουῖΐ ἴΠ6 σΔΠΡ οὐ ΨΊΊη, 

ταῖὶρ ἢ γεοοῖνα δηά πηδηϊξεϑὲ . Μόοβεβ [85 πιοῦα δἱ ἢξαγίῖ {Π6 

ροοά οὗ ἴπΠ6 σοπιπηθην 845 ἃ νος ἤδη ἢὶ8Β οὐνὴ ρεγβοηδῖ 

Ποηοῦγ οἵ σοηπίηϊοα ρ᾿γδ- πη οησα; ννδδίανοσ ορϑουγΥ ταϑῖβ 

οὐ πε ἱπίεγργεΐδιίοη οὗ οσογίδϊη ἀείδι]5 οὗ ἴπΠ6 βἴογυ, {πΠ|5 ἥπε 

{γαῖ τη Μοβαϑ᾽ ομδίδοζεγ 845 σοποαϊνθά ἴῃ δδυῖν [5γδοὶ οἰδηάς 

ουξ οἰεατίγ.---Τ Πὸ οἷς αριϑοάς 15 δὴ ἱπιρογίδηϊ "ΠΠπςτγαζίοη οὗ 

[Π6 ὈΔΙΕΓ {πὲ Ὑδῃννεἢ; ἀτὰ ποῖ σοηῆηδ Ηἰβ ρῚ 5 ἴο ραγίϊουϊαῦ 

ὈΟΓΘΟΙ5 Οὐ οἶαϑϑθθβ. [Ι͂ἢ 1ἴ5ε 1, 1 15 {γὰθ, ἴΠ6 να]ια δεῖ οὐ ἴῃς 

ρτορδοῖϊο ἔγεηζυ ἄοες ποῖ γενϑδὶ 8 νϑῦὺ δἀνδησβά γα]! ρΊοι 5 

Ῥογοθρίίοη (οϊ. τ ον. 12-14). Βαξ {πὸ Ὀε]ΙοΓ ἴῃ 1ῃ6 ἔτεα γδηρα 

οὗ ἴπ6 βρίγιῖ, ἴῃ [ἢ 6 ΡΟ ΠΥ οὗὨ 4} πγθη, ᾿σγεβρεσοίινα οὗ οἱδϑ5 

οἵ ρΐἷδοθ, οοπιηρ υπάδγ 115 ᾿Ἰηἤιδησα δηά 80 ἰηἴο οἷοβα γεϊδιίίοη 

ἢ Οοά, 15 οπ6 οὗ δι άϊηρ ναΐπς, ἀπά ννῆδί 1 ννα5 σαρϑῦϊα οὗ 

ὈῬΕΟΟΠΊΪΩΡ ΠΊΑΥ 6 566η ἴῃ 7Ἐγεπη δῆ 5 ρσγεδί ργορθθου (4138: 
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ορΡ. ΕΖεῖϊς. 1113), Αἥὖὐ τῆς βδπια {ἰπ|6 [6 ργδθβδεπὲ ραϑβᾶσε δηΐ 
]εγα πη 4 5 ργόορἤθου, 50 ἔδγ ἔγοπι βῃονηρ ΘΠΓΙ ΓΟ 6 5 σα 

βίαπάροϊηϊξ, δἀηα περαϊηρ οἡ ἴπαϊ στουπά ἴο Ὀ6 τεραγάβα 845 οἵ 

{πΠ6 58Π16, ΟΥ ΠΟΑΙΙΥ [6 54π|6, ρα, Ἐ δα δ Κι ΡΥ αἀἰβεγαηξ. 

[πῃ τποιυρδῃῖ, δὲ ἰδαϑί, [γεπλ δῇ 15 ἔδγ ἰη δάνδηοθ. Εογ ἴπογα 15 

ἤδγα πὸ ἰἄδα οἵ {π4ὶιί ἄδαρ βριγιζυδὶ οοπιηγιηίοη οὗ τη ΣῈΠ 

ἀοά οὗ νῇῃῖοϊ [Θγοπλ δῇ 15 ἘΠῚ Πἰκηρ ἤδη δα βρεαΐῖκβ οὗ “" πὸ 

Ϊανν ἴῃ {πῸ ἱπιναγά ραγίς᾿" δηά οὗ “"ἴἢε Κηονϊεάρε οὗ ἀοά ἢ"; 

ηοῦ ἄνθη οὗ {πδΐ ἀϊγεοξ βρεθοῦ οὗ Ὑδῆννθῃ ψ ΠΙοἢ τνὰ5 ρτδηϊθα 

ἴο Μοβεβ (Εχ. 431}, Ὀαϊ ϑἰ ΠΡ οὗ {παὶ ῥργορῃεῖῖς ἔγθηζυ 

ἀεβογιθεα ἰπ ἴπ6 παγαῖϊϊνεβ οὗ ϑαπιιοῖ, ἀπά γεργοβθηΐϊεά ἴΠπογα 

αἶδο 85 ἀδδοθηάϊηρ οἡ πθηὴ ψἱζπουΐ τοραγά ἴο οἶδ55 οὐ (Δ ΒΥ ; “ 

ΟΡ. Θβρθοίδ!γ ἴπΠ6 ργονογυϊαὶ αυδϑίίοη ψ ἢ τεραγά ἴο ρογβοηβ 

Ψῆὸ [611 υπάογ {πΠ6 ρῬγορδεῖϊο ᾿πρι56---“ Αηᾶ ψῆο 15 {πεῖς 

ἔαῖμογ᾽" (1 5. το δ).---80. Μοβεβ δηὰά (88 οἱδθύβ γϑζυσῃ ἔγοπι 
{Π6 ἴαπξ ἰηΐο 16 σδΠΊρ : ΟΡ. ν. ἡ. 

Τα τγεϊδίϊοη οὗ {πῸ ἐογοροίηρ βίογυ οὗ ἰδ ϑενεηίν οἷος ἰο ἔχ. 18 δηά 
2410}} Ὧἣ45 Ὀδεδη πιυςῇ αἰϑοιιδϑδεά. [Ι ἰξ Ὀς δἀηχίεα παῖ, 85 ἀγριυςὰ αῦονςε, 
ν. ΤΟ 15 εὐϊίογίαὶ δὰ οὶ δὴ οτἱρ! πα] ραγὶ οὗ {πὸ βϑἴογυ, ἴῆεη ἔχ. 18 δηὰ 
Νυ. 1116 176. ϑε0. 80 γο ηοί ρᾶγδ}16] δοοουηΐβ οὗ ἰδ 5δπ|6 ἱποϊάεηϊ ; 1ῃεῖγ 
τποὔνο8 τῇ δπι γον αἰδογεηί, δηα (ΠΟῪ ΤΏΔΥ ννε 1 αν δε διιοςαβεῖνδ 
ἱποιἀδηΐθ ἰῇ [ἴῃ βδπης βδουγοθ. Τδυβ ἴπ6 ἕδοϊ ἰμδαὶ Εχ. 18 5 Εὶ 9 το 
τεάβοῃ ἔογ ἀδηγίης παὶ ἰἢ6 ργεβεηΐ βίογυ 15 ἔγοωι ἴῃε 88 πιὸ βοῦγσοαο. Οἢ 
τῆς οἵπες μαπά, Νυ. 1119 115. 340.89 Δῃά Εχ, 2410} 4ο 80 ἴδε γεϑοπδῖς οὔα 
δηοίμογ ἴμαὲ Ὀοϊῃ γα δίογὶ6β οὗ βενθηΐν οἱογβ βρεοῖδ!Πν ρείϊν!]ερεά ; {ΠΟΥ 
ΤΑΥ͂ ἰπογοΐογε γεργεβεηΐ ναγίδίϊοηβ ἔγοπι ἃ οοηηου βίου τ εηος οοπια (δα 
γάτα νῦΌ. ὕχκ οὗ Νυ. δηά πε υπίαυς χα (ΞΞ "' ΠΟΌ]68 ") ἰω Ἔχ. 241, Αἱ {πε 
58 ΠΊ6 {{π|6 {ΠΕῪ ὔα βυῇῆιοϊε Εν ὑπ]1κὰ ἰο Ὦανε Ὀδδη ἱηοϊυάεα ἰῃ (Π6 56 π|6 
(τεγαγν) δουγος ἔγοτσι {πε ἢγϑί, δπὰ ἰξ ἰβ. Ῥεϑβὲ ἰο σοηϑβίάες ἐμεῖς ᾿ἰΠἴογαγν 
οτ βίῃ ἱημάδρεηάδμον, Ὅπα γείεγεηςε οὗ ἰδς 5βίογυ οὗ ἰῃς εἰάδγβ ἰῇ Ἐχ. 24 
ἴο Ε ψου]ά ποί ἱηναϊἀδίς, ἢοΓ ἴδ6 τγεΐδγεηοα οὗ ἴὶ ἴο  στοϑν βυρροτῖ ἐπα 
σοποϊαδίοη ἤθγα δοςοερίεά, πὶ ἰΠ6 ργεβεηΐ βίογυ οἵ ἴδε οἷάδεγβ ἰ5 ἔγοπι Ε. 
Εογ δαγίογ Δπά]γ5ε5 οἵ Εχ. 2411} 8ε6 ἩοϊΖζίηροῦ ; ἴον ἰδῖεθς, Βδβοοη, (Η., 
ΠΟ ἀϑϑίρῃ Εχ, 241 5} ([πῃ6 5ίογυ οὗ ἐξς οἱ θγβ) ἰο , δηὰ ν. δ ο Ε; 
διευσγηαρεὶ (7.51... 1899, Ρ- 222), ΨὮΠὴΟ ΘΧΘΟΙΥ γενεῦϑθοβ (18 δηδῖγ518, 
δηα Βαβηίβος, νῃο τεΐογβ Εχ. 24) (3. 911 οὶ 8. ΝΘΙῪ διοίςης ἡογίΒ- [5γαο 58 
ἰγδαϊίοη. 

28, Ὁγκ}}} ορ. ν.17 ῃ. ὙΤῆε ἔογπι 8 ἀρραγεην ἱπίεπάεα ἰο ὃς ΗἸΡΕΙ (Ξ 
ὑγκ"})---Κὄπ. ἱ. 290ϑ. Οἰβδεγννίβε Βδιίοπογ (Ϊ. ρ. 426) αηὰ Βαγίῃ (ΖΟ Ο. 
1889, Ρ. 179: ορ. α.-Κ, 68,), νῦο τεραγὰ τς ἔογηι 859 Καὶ, ἰμς ἃ ποῖ 
τπααπόν πάτα. 

 8ο Κυς. ())7]εχ. 241) ἀπὰ τῦϑην δῇοσ Βίπι. 
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Ἑιανΐπρ Ὀδδη ἀυ]εή ἰο ὅδ 45 ἱπ τ ιὉ1.---28. Ὀ5ΡΙῚ σ᾿κ ὉΨ}:5] τῆς ρυἱ. ἀεῖ, “5 
διῖεγ (πε ἱπάεί, 5δἰηρ. Οκ 18 βίγδηρε ἴῃ δρὶϊες οὗ βυοῇ ρδγίαὶ ραγβ11615. ἃ 5 
(φυ. 2135 41: (ςρ. τ. 7Ζέηϑες, 2ο9 (1)). Ῥοβϑίθίν σὺν ΟἿ» ἰβ δῇ ἰηίεγ- 
Ἐροϊξεϊοη.--ἰρο κοι] ορ. Ὠΐ. ς32, (κα τἱρηο!ν καὶ οὐκέτι προσέθεντο: 580 ὦ. 9 
ἹΞΌΚ᾽ κῦῦ (ορ. ν- Ὁ Η). Ῥ (ερ. [09 κπ4 700) δος εὔένα σεδεαύογιι 85 1 ἴγοτι ἢ. 
---271. 55] αν. 216; Ο.-Κ. 126, 4.----28. ΥΠ29] [π Εποϊ. (119. 1.21) {Π6 ἔδπι. 
ἙΪ. 15 υϑδεά; Ὀυὶϊ {πε υϑαρξ ΠΙΔῪ τν6}}] ανα οὔδηρεα ἴῃ {π6 ἱπέογναὶ. Εοτγ 
ἘΠ ες πηδ86. Ρ]. Δ ϑίγϑοιῦ Υ οὗ δΔῺ ἀρδ, ορ. Ὁ), Ὁ]. 85. γεδάϑ ὉΠ: τ ""οηβ οἵ 
Ὦϊ5 σἤοβεθη (βογνδηΐβ) "᾿ς ορ. (ἃ Ἐ. Βυῖ [πὸ οἷαυβε Όγ (561 ἴπ 118 ργαϑθηῖ 
Ροϑι(ίου μαγάϊγ Ὀδατβ βυθοῦ ἃ ϑεῆβε. [ἴ οουϊὰ ὃς ν ἘΠ βρατγεά δἰϊορεῖμεγ;: ὁ 
Ὦοννονον ἰηϊεγρτγείεά, ἰἰ τνουἹὰ Ὀ6 ποτα ἰΏ ρίαςε πογε ]οϑῆυδ 15 ἢγϑί πιθη- 
ειἰοηεά ; Ὠϊ. ἰηάοοα πλαΐἴκο5 5 ργεβϑεῆοα ἤσγε ἃ στουηά ἔον ἀδηγίης {Π6 ν. 
ἕο Ε- 

31--38. Θυ4115.---Οοηϊησπδίοη οἱ ν.135.-.8 Ὑδηννο ἢ [1 Π]ς 
Ἐ1|5 ριοπιῖβα οὗ ἤδϑἢ ὉΥ Ὀγηρίηρ ἴο ἴΠ6 σδπὶρ πυρα Πιρἢϊ5 οὗ 

α.4115, ψ ὨΙΟΏ ἴμ6 ρεορία Κι ἴῃ ἱπιπιθηβθα αυδηῖ 65, δπά δαῖ. 

ἼΤΠαε ἀεδδογρίίοη ἰ8 ἄγαννη ἔγοπι ᾿ἰδ, οογγεβροπαάϊηρ δοουγαίαϊν 

ἴο πιοάδγηῃ οὐδογνδίίοηβ ἰη ἰΐβ ναγίοι5 ἀδείᾳ 5---[ῃς σγεδῖ πλὰ]- 

τῖυάςε οὗ ἴῃς Ὀϊγάς, {Πεῖγ υ56 οὗ νη ἴπ τπεῖὶγ πισταίίοη, [πὸ 

Ιοννηθϑς οὗ [πεῖν ἤιρἢϊ, 6 οᾶ56 ἢ Ὠ]οἢ ἤδη νεάγΥ ἴΠπδὸν 

ἀγα πεῖίεά. 

81. Α «οἱπΩ «οἱ ογέλ )ονι γαλευολ] ΤὯς νΌ. (05), νυν ϊοῦ 15 
γαρεαϊθά (Ἰη ΗἸΡἢ1]) ἴῃ Ῥ5. γδ835, 15 [6 58π)6 85, 6.9... ἰη τοβϑῃ, : 

οΡ. ]οη. 15, 5. 1257. ΕἸβενδογα δἷϑο Ὑδῆνν ἢ 15 τεργοβθηϊοά 

845 ογκίηρ᾽ οὖ ΗἸ5 ρυγροβαβ ΌΥ πιεδης οὗ νἱηάς-- Ἔχ, το ϑ' 19 

1421 (1), αη. 81 (Ρὴ, Εχ. 1519, Ῥ5. το4' 1488.---Απα δγοσλέ 
“7055 φμαΐ! 5} τ 6 Ιἀαπεβοδίίοη οὗ σαζποΐρε ἢ (ἢ6 σοπιπιοη 
αυ8}} (Οὐἐμεγμΐχ σοηιγειγιῖς οὐ Ο.. ἠπαοξνἐζδοη 415) ἰ5. ννῈ]} βϑουγεά 
ΌΥ τπ6 ἔδοϊξ {παῖ {}15 Ὀϊγαὰ 15 51}}} σ4116ἃὦ «αἰδυᾶ ἴθ Ἐργρί δπά 

ϑυγία, Ἐ ἰμαΐ ἰἴ5 ΠΔΌΠ5 ἢ π51} }7} [ἢ6 ἀδδογιρίίοη ἤδγα ρίνεπ, δηά 
1Πδῖ 1ἴ τνᾶ5 σογίδιηϊυ 50 τπάδγβίοοά Όγ οβαρῆι (4212. 11]. 1 1.41, 

ὄρτυξ) τ ποῖ αἴΞξο Ὁγ (τ (ὀρτυγομήτρα). 

Ου1.2115 Ὀεϊοηρ ἴο ἰῆς ραγίτγι ρα ἰδ γ. “41η Μαγοῦ δπὰ Αρτὶ! (ΠῸῪ ογοβ5 
{πΠ6 Μεαϊίεγγαπθδῃ ἔγοπι ἴῃ6 βδουϊῃ . .. ἴῃ ἰαγριε Ὀδηάς,᾽ δηὰ γεΐυγηῃ βουΐϊῃ- 
νυύὰδγάβ ἔγοπιὶ Ευγορα ἴῃ ἀνθ πιογα δπογηλουβ ἢϊρ 8 ἰονναγάβ (ῆ6 επὰ οἵ 
ϑερίεπιθεσ. Οπ Ὀο(ἢ πιϊχγαίϊοηβ {ΠΕ Υ δζὲ πείίεα ἴοτ {πὸ πηαγκεῖ ; {πὸ ἤθϑῇ 
οὔ πε διγά8 οδυρπὶ ἴῃ ἰδ ϑρείηρ' 15 σοι ΠΊΟΏΪΥ ατγν δηά ἱπαϊογεης, θυΐ παι 
οἵ ποβ6 ἰδίκθῃ ἴῃ δυϊυπιῃ 18 Ὄχος]θηῖ, Ὑπουρῇ (ΠῸΥῪ τῖβα γαρίαἷν οἡ {6 
την, ΠΕ 5εϊάοπι ΕΥ̓ ἔδγ Ἴχοερῖ οἡ ἐμεῖγ πιϊργαίοηβ, δᾶ βθη (ΠΥ ἃγε 

5 ΘρρίΖοῃ, “ εδέξοτι, 111. 80 : ορ. Ἐοδιίηβοη, δή δἰέοαὶ Κεοσεανγελες, ἰϊ. 620. 



118 ΝΌΜΒΣΕΞ 

οἤξεη ονετίαχεά δηά ἅἄγορ Ὄχμαιίεά ἰηΐο (δε δοβ οὐ οὐ ρβδϑοίηρ Ξἢρ-. 
(Τῆς ἰογεροίηρ ἀεῖδ!]5 ἀγα σοηἀςδηκοά ἔγοι 5.3.9 ατγί. “"Ουδ115.᾽") 

ϑρεδκίηρ οὗ Ραϊεβίίης, Τυιβίγαπ (αμηα απὰὶ ἔΐογα οὗ Ῥαϊεοίίησ, κε 24) 
ΒΆυ8: “Α ἔενν ων οὗ υδὲ} τυ ὃς ἔουπα Πότε δηά ἱμεγε 411] [πγοι ἢ 
(ῃς νἱηΐεῦ ; Ῥυϊ ἴῃ Μαγοῦ {πΠῈΥ γεΐυγη ΌΥ πιγγίδβ ἴῃ ἃ δ ρ]ο πἰρδῖ, αι πὰ 
τειηδίπ ἴἰο Ὀγεεά ἴῃ 4}1} ἐπε ορϑῆ ρἱδίῃβ, πιᾶῦβῆεβ, ἀπά οογη- 6145, ΟῚ ὅπ 
(6 ΟΠογ δηά πε ὑρροῦ σουηίγγ.᾽" 

Ι: σδηποὶ ὃς 65.840} 15Πςα ἰπδὲ ἰῃ {πὸ ογἱρίηαὶ βοιγοα (ἢ15 βίοτν τὰς 
-τεξεγγεά ἴο {πε βργίηρ ϑεδβϑοῃ, ἱπουρὴ 1 15 ποῖ υππδίαυγαὶ ἴο βιιρροβε ἴδδεξ 
{π6 δάϊίον, τ ἢς τοβεςοϊοα οἡ (δα πιδιίον δὲ 4]}, μβδα {18 βϑδϑοῃ ἴῃ νίειν : 

ορ. 10}, 

76 564 ῬτγεϑαπιδΌν τς αὐ] οἵἉ ᾿Αἰκαῦδῃ ; ἃ 5.Ε. νἱπά, οὗ 
αν] ἢ ἃ ἰαῖεγ ροεῖ (Ρ5. γ830) {πίη Κβ, νου, 85 ἃ πιαίζεσ οὗ 

αςῖϊ, Ὀτηρ ὉΡ {πὸ Ὀιτάβ ἔγοτσι {π6 αὐ] ἴἰο ρϑθορΐβ οἡ ἴπ6 πιαγοῖ 

ἔγοπι ϑίηδι ἴο Καάδϑῃ οἵ γεϑίἄβθηξς ἱπ Ῥαϊεβίϊηδ. -- - 89. Τῆς 

Ρεορῖα βρεπά {πὰ ποῖα οὗ ἴνο ὅδυβ δηά {πῸ ᾿πίογνεηϊηρ 

πἰρῶὰξς ἴῃ σαρίυτγίηρ᾽ {π6 Ὀἰγάσ, 580 πδὶΐ ἢθὲ ψῆο οδυρῆὶ εαϑὶ 

Ὀγουρῆϊς Ποπὶα θη 0;167.5, 1.6. αΌους τοὼ Ὀιυ5Πεῖσ. --- Ζῴε"} 

ΞῬγοαά λό»: οἱ] ἴο συγα {π6πὶ ΌῪ ἀγγίηρ: Ἐ,, ραγδρηγασιοδν, 
Ραΐϊ ΠΡ ΕΪΥ, οἰσοαυσγπέ; ορ. τς, 5 (ορ. (α, ἰγαηβροβὶπρ {πὲ 

ἴννο ͵α5ὲ ἰεἰζογϑ οὔ ἴΠ6 τοοῖ, γεδάς λὲν σἰαμρλίογοώ. ΜΙᾺ 

[η6 ργαξεγδοία γεδάϊησ οἵ ζῆ, ορ. ἴῃ δποίεηξ Εργρίίϊδη ἰγϑδῖ- 

τιθηΐ οὗ 5 δηά αιι4115: ““οὗ {πεῖν σῇ, βοπια ἴΠποῪ τἰϑεα ἴο 

ἀγν ἴῃ ἴπε6 δ δηὰά εαὐ ψιίποιϊ σοοκίηρ, οἴποῖβ ΤΠΘΥ εαδὶ 

οἰγοά ἰπ Ὀτγίπα. ΟὗὨ διίγάβ, {πον δαὲ 40.4115 δηά ἀπο δη 

5Π|81} ΟΙγάς νϊπουῖϊ σοοϊκίηρ, αἷζογ ουτηρ {π6πι᾽ (Ηετγ. 1]. 

77).---ϑ8. Βεΐογαε {86 βίοοκ οὗ ἀγίεά αυ81}5 ννὰ5 ἜἼχῃαιίεά, 
ΥδΔΏν ἢ πιδηϊξεσῖβ Ηἰ5 δηρεγ ἢ τἢ6 ρεορῖθ Ὁγν ἀεβίγογίπηρ᾽ 

πιδηΥ οὗ {Π6η|.--. 5 γ86 ἐξ γα σλογῇ Ἐσογ [15 πιδαπίηρ Ἐ οἵ ΠἼ2), 

566 οβ. 4186, 25. 4539, 1 Κι. 4, ]οεἱ 1816... ἔογ “δγα ἰΐ τνᾶϑς 
ομαινοά,᾽" Τ (Π6γὰ 15 Ὧο ραγδῖϊεῖ. Τῇα ἰδιΐοσ ἰγδηβίδιίοηυ ψνοιά 

Αἰβοὸ Ὀτίηρσ ἢ ν. ἱπίο σοπῆλοϊ ἢ τΠ6 ταϑί οὗ (6 σἴογυ ; ἴον 

{π6 ταπιαγῖς νουϊά Ὀ6 ροϊηῖ]655 τη1655 1ἴ τηθδης [δὶ Ὀεΐοτα 168 

Ρδορῖία μδά ἢδά {ἰπ|6 ἴο πιδϑιοδῖθ, οἡ τ εἷγ ἢγϑί δἰϊοπρὶ ἴο δδῖ 

τπ6 αυδ15, (πΠ6 ρίαρσια Ὀγοόῖκα οὐ; Ὀιξ ν᾿ 535. ΠδιΌΓΑΙΥ ᾿πλρ1165 
1η4ἰ πον ἢδά αἰτεδάυν βδδΐβη, δπηά ν. 15.324 σογίδιην σοπιίεπιρίδίεβ 

{π6 ἤξδϑἢ Ὀεϊηρ᾽ δδΐδη ἴοτ ἃ ννῇοϊβ πιοηίῃ.---πῶ γαλτσσλ σπιοίέ 

716 ῥεοορίο τοῖίᾷ ὦ φγεαΐ σἰατλί6᾽] ἴἰϊ. φρελξίηρ (ΠῚ ΠΘῸ - « « Ἴ"). 

ο ἃ Ἢ ὥο, Ὁϊ., Εευ55, δίγ., ϑοςοίη (1 Καυϊζβοι, 275.), Βαςοῦ, 

ἰ Λγαῦὶς Ν,, Ἐοϑ., Ἂς, Εν. Β0Β. 
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ΓΞ ἴ5. ἔγεαυθηῖν υκεα ὈοΓἢ οὗ δη δοῖ οἵ σοά (ἴον. 265, Ὁι. 

2801. χ 5. 48 61)|9) ἀπά οὗ δὴ δοῖ οἵ πιδὴ (1. 258, 105. το 39, 
1 5. 148). ΤὮα ταϊϊοηδ δίς Ἔχρίδηδίοη, παΐ τῆ 6 πιογῖδ! 

Δοηρ ἴα ρεορία ννὰβ ἄὰπς ἴο ἴπ6 ροϊβοποιι5 βἰυς οὐ ΠΟ 

αυ 4115 δγὰ βαϊά βοπιείϊπι65 ἴο θεά, 1 ̓ Ἰπϊεη δα 845 δὴ ἱπίογργεῖδ- 

το οὗἁὨ πε πιδδηϊπηρ οὗ [6 βίογυ, πιθγεῖγ Ὀαοίγαγβ 4 ἰδοῖὶς οἵ 

[ἰτούαγ δθηβα οὐ ἴδε ραγὶ οὗ ἴποβα ννῆο οὔεξγ 1, ὙΤἢ]5 πιοτ- 

ἴα] τὺ ἰ5. ποῖ τῆ6 ριυπϑπιθηΐς ἢ ΙΟἢ Ὑδῆννεἢ τῆτγεαΐθης 

ἴμῃ6 ῬΘορἹδ ἰῃ ν. 5:3... δηὰ ἰἴ 15 ροβϑῖδίς {πὶ 1ῆ6 ψ ποῖα ορίϑοάθ 

οὗ {π6 1.51 ἔοτ β6ς ἢ δἃ5 πεζὰ γεϊδί δὰ 15 Ὀογσγονεα ρδαγί]γ ἔγοπι οπθ, 

ῬΑΓΕΥ ἔγοπι δηοίμπογ ἔογπὶ ἴῃ νοῦ [Π6 σἴοτυ ννὰ5 ψοηΐ ἴο Ὀ6 

1ο]14.---84. Τῆς ρεορίε ννῆο ἀϊθ Ὁγ ἴπΠῸ ἢδηά οὗ Ὑδῆνδῃῃ δ5 ἃ 

Ῥυπιβῃιηθηΐς ἴογ {πεὶγ ἰυϑίηρ ἀγα Ὀυγοά, δηά {πεῖὶγ στάνοβς 

σῖνα ἴπ6 ῥἷαςβ [ἴ5 πᾶπιθ, ““1ῃ6 αἀτανεβ οὗ ἴπε [1 ἰϑτηρ"; 

ΤΡ. ν.ὃ π. 

81. π0}}} Πεγε, δχοερίϊοηδν, πιᾶ86.: ορ. οὉ 415 83, τ Κ'ὸὶ 10}2.---1}}}} 
βιδηδιηρ, ῬὈοίιννεεη ΡΣ) δηά ΨΌῚ 5ῃου ἃ ανα (ἢ 58π)6 δυι]., νὶΖ. ΠΥῚ : (Πση 
ΟἿ ἰ5 δος. δπὰ 1. ἰγαηβιἷνε, αηὰ ἐπεγείογε γαῖμογ ἴο ὃ6 ροϊηϊεαὰ Ηἰρῆ. 
ἵδη, νυν ΜΤ., Καὶ. Τα σοοῖ οσουῦγβ ΟΠΪΥ οπος δραΐϊη (Ρ5. οοἱ) ἴῃ 
ΟΤ,, βδηὐσ ἤδη ἢ {πὸ ϑγγίας βεηβα 29 2655 αὐαγ; Ὀυϊ ἩΠΠ {Π6 ργεβεηὶ 
υ56, ἢ ΑΥ., “ὅσα, ᾿᾿, το «τοῦς (ἴζογ. 7.8) ἀπά ἵν. “ο νιαξὲ ἐο ῥαδς οὔέν, οτ 
ἐκγομσῆ, απὰ ἰῃς Ταγρυπιὶς ὩΣ 2 ρας ουέν, οὐ ἐλγομρὰ (566 1,6 νγ).--- νυ] 
5 ὃν, ρογῆδρϑ τ βρη! ; ἴογ ποία ἴῃς [ΟΠ] οννίηρ Ὁ, δηά ἰπδὶ (Π6 ννογά 18 εἶβε- 
οτος αἴνναγ8 βίηρ. ἰη 35 (()}»ν ν.3, Εχ. 1τ6|8, Ῥ5. 105). Οη "Ξ, ορ. 

128 η.: δυΐ (ἢς ἴγυο ἔογηι 19 γαίμπεῦ "ὃν ; ςΡ. ἐς ΕΝ ὦ οο. Το πνογά 

866 Π|5 8 ἰἴοδη ἱη Ηδοῦ. δηά ϑ'γυ, ἔγοπι Αγ. ; [ρᾶγάς, ΘΝ. τρο. Οη {πὰ 
τεηδοτίηρϑ οὗ ἴῃς ΝΝ. 5ες6 Ὁ].᾽8 ποῖα οὐ ἔχ. 16.---38, ΜῈ} τἢὰ νὶνια 
οοῃδίγυςιτίοη οὗ {Π ν., ορ. αη. 1033 273. 185 4455, Ἰ1υα, 18, δηα εβρεςία!ν 
Οη. 299 (411 φασὶν ρα58δΡ65); 5ες Ὦτγ. 7Ζέηϑεφς, 1690. 

85. ὙΠε ρβορὶε Ἰουγηου ἔγοπι Κι γοι- παῖδ᾽ ἀνδῇ ἴο Ηδϑεγοίῃ 
δΔηδ τγαπηδίη (2, ορ. ἔχ. 2412 ἴῆεγθ. Ηαδςξδγοϊῃῃ 85 Ὀεδη 
ἰδἀεητθεά ΌΥ πᾶν Ψ Αἴ εἱ Ηδάγα, οὗ ψνῃϊοθ Ραϊπιεῦ 
(  εςογέ οὗΓἹὨἩ ἐλεα Ἐχοάμς, ῬΡρ. 26ο-262, ορ. 3121.) ρίνεβ. ἃ ἢ} 

ἀεδογριίοη. [15 ἴνο ἀδυϑβ᾽ Ἰοισπαυ Ν. Ε.. ἔγοπι ϑιηδὶ (1.6. ἴῃ 

ἴῃς ἀϊτγεοίϊίοη οὗἩ τῃε ἴορ οὗ 6 Ου] οὗ ᾿ΑἸκαρδῃ). Βαῖ 1{Π15 

ἸΔεπεΠοδίΐοη τοβϑῖβ οἡ δἱτορεῖμπογ ᾿ἰπδάεαυδῖα στουηάβ. 

ΤΊΣ Δοηεβοδέίοη 856 6π|5 ἴο αν Ὀεεη ἢγϑδί βιυρροϑίοα Όγ Βυγοκπαγάϊς 
(ϑγνγέδηι, Ὁ. 808); [ἰ 58. ἔανουγαθὶν οπίεγίαϊηεα Ὀγν Ἐοβρίηβοηυ (8 δ]. Κε- 
δέαγολές ἐπ αϊοοίίΐρηο, 1841, 1. Ὁ. 223), δηᾶά ἀεΐεηάδεά ὈΌγ Ραϊπιεγ (οὐ. 
οἷός ̓  4150 Ὁ. 508) ; Ὀυΐϊ αυοϑιοπεά ὈΥ Ὠϊ. (οη {πε ρὑγεβοηΐ ρβ558 56), ΟΙδὺ 
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Τιυπρυῖ!, Κασεςῦ βαγπεα, ρ. χι4ἴ. Τα πιδίη ρστουηᾶ οὗ ἰἀεητβειδιιοη 

5 ἴδε 5:18 οὗὨ {π6 Ὥδιτο, (ἢ6 τγοοὶβ υ9- Ξε χη) δηὰ (ῃς ρεοθςγωὶ οὲρ- 

ηαἰδοικίίοη οὗ ἴπε ᾿νογάβ Ὀδΐηρ ἴπῸ 88π|6ά. Βυΐϊ πδπι685 ἀδγίνεά ἔγοιι [15 γοοῖ 
δΔηά οὗ 5ϊ:πλ||δ΄7΄ ἔογτα δ᾽ ΠΙΡΙῪ πιοδὴ “Δ δηοίΐοβυγε᾽᾽ (ορ. Ραϊπιεγ, ρρ. 280, 
4211.), Δηάα ἀγὸ 80 ἔγοαυδηῖ ἐμαὶ πλοῖα 5 πη γγ οὗ πδπια δἴογαάϑ ἰω (815 ςβϑς 
ἃ ΝΕΓῪ ἰῃϑυβηοϊεηὶ γεαβϑοη ἴογ ἰάεη ν οὗ ρίας. [Ι͂ἡ ΟἹ. ἵμεγα δγεὲ βενογαὶ 
ϑ' ΠΉ}]ν ρδος-ἡ8π168 οὗ ἰπἰ8 οἷ4α55. ὅεςε 252 2.0. Ῥ]αςε-πα»πές, ὃ τος. ὍΤδε 
ρΡτδϑεηος οὗ ννιδΐογ δὶ ᾿Αἴη ε᾽-δάγα 18 πιδηϊεϑ γ ἃ 51}}} πιογα ἰῃϑυηςῖεηὶι 
Βτουπά οἵ ἰἀεης:δοδίίΊοη. Ηον ἔα ἴδε δοςέἑον βυρρογίβ ἴῃς ἰἀδηςΒοβίίου 
ἀεροπάβ οὐ ἴδῃς να]αϊιν οὗ ραγιϊουΐαν ἱμοογῖεβ οὗ ἴῃς γκουὶς ἔγοηι ϑίωδλὶ ἴο 
ΙΚαάεβϑ.ς 9566 ζυγί 6 Γ ΟἹ Ο. 33. 

ΧΙ. 1-1δ. ΤῊΘ πὶ 4 θη 088 οὗἨ ΝΟΒΘΒ.---ΤΏ6 πιοῖϊνα οὗ τἢ15 

Βίοσυ, ΨΠΙΟἢ ἴε11}|5 ον Μιηδηι απ Ααγοη σοἤδ]]εηρα Μοβοϑ᾿ 

Ροου αν ρῶς ἴο βρθαῖς ἕο Ὑδῃνες, ον Ὑδῆνεδ νἱπάϊ!σαῖες 

Μοβεβ, δὰ δον Μιγίδπιὶ, 15 βηϊζίθη ἹΓ ΙΘΡΓΟΒῪ ἔοσ ἮΘΥ 5[η, 

ΔΏ“ Οηγ Πααϊβά ἰη νἱγέίιια οὗ Μοβεϑθ' ἱπίεγοἊββίοη, 15 [6 πηΐχυθ- 
Ὧ655 οὗ Μοβεϑβ᾽ ροϑβιτἴοῃ δηᾶ οὗ ἢ15 ἱπίίπιδου τ Ὑδῆνε. 

ὙΔὶ5 ἀρρθᾶγβ ἴῃ (1) ἴπ6 ἴδγπιβ οὗ ἴπε ομδ]]εηρε, ν.ἢ, ἔοτ 

{πῶ ἱπιρῖγ παῖ, 828 ἃ πιδίϊοσ οὗ ἔδοΐ, Μοβεβ' ροϑβίτοη δηΐά 

ΔΟΙΠΟΓΥ ᾿νοῦ Βαργαπια; (2) ἴῃ ἴα αἴϊγεοὶ βἰδίεπιθηξ οὗ δε 
ἀϊνίπα υἱΐεγαποσ, ν. δ ὅ---ἰο οἴπαι ργορῃεῖβ Ὑδῆνεἢ βροῖίκα ὃγῪ 
ἀτγδαπὶ δηά νἱϑίοῃ ; ἰο Μοβϑϑ, πιουῖϊῃ ἴο του ἢ 845 ομα πιδη ἴο 

δηποίπογ; (3) ἴῃ [6 νἱηάϊοδίίξοη οὗ Μοβαϑ᾽ ροϑξί[ἰοη Ὁγ {πὸ 

ἀϊνίπα ᾿υδρπιοηῖ οὐ Μιγίδπη, ν.""; (4) ἱἰπ τῆς εἴσοδον οὗ 
Μοβεαϑ᾽ ἰῃίεγοθϑϑίοη ἴο γεπῖονα ΜιγΔη1ι5 ΙΘΡΥΟΘΥ͂, ν. 5: 

ΤὮδ 54π|6 πηοῖϊνα 18 ργοηιηδηΐ ἴῃ [6 5ἴογιεβ οἵ ἴπΠ6 βενεπῖγ 

ο΄ ἄδγϑ (ι 1161. 20 -80) δηά οὗὨἉ {6 πιυϊίην 5 γεϊαϊθά ὃγ 1Ε ἴῃ ο. 16. 
ΤΗΘ βδοεπα οὗ ἴδ ἱποϊάεηΐϊ, 85 ἀεβηεά Ὁγ ἴῃς εὐϊΐογ, 5 

Ηδβογοίῇῃ (1185 1.216), θὰξ ἴῃ ἴπ6 βουγοα (Ε) νβδηοα ἴΠ6 βἴογγ 
νγὰ5 ἄγαννῃ [ἴ τπηᾶν γαΐπογ ἕανα Ῥθοὴ ΗἩοτγοῦ : ορ. Ὁ. 98. 

Ι. Μίγίαρε απο Ααγοη οῤοῖο ἀραΐϊπδέ 7055] Μιτιδηι 15. μέγα 
τηεπιϊοηδά Ὀεΐογα ἄγου (ορ. (τ ἡ ἰη ν.3), δἀπὰ {6 νῇ. 15. ἴῃ {πε 
4τὰ οἷηρ. 4». ; βυ ϑοαυ θην {Ππ6 νοῦ ἀῇα οἷ., ἀπά Αδγοη ἰ5 

πιρηϊιοηδα ἢγοῖ. Τα ογάσγ δηά οβίγ. οὗ {πΠ6 ργθϑθηΐ οἷδιιβθ 

(Ξυὐϑαοαυθηῖν δρϑαπάοηπθα) ἱπάϊοαῖϊα εἰἴποσ πὶ Μιγίαπὶ ἴοοϊ 

[68 εΔά, οὐ [δὲ ἃ 5Ξίοτγυ ἱπ νοῦ Μιγίδηιὶ δίοπα οεηάεά --- 586 

5. 5111} δίοηβ 'π Ὀεῖηρ ρυιηϊϑμθά---5 Ὀδεη πηιοάϊβεά Ὁγ ἰηΐτο- 

ἀμοίϊηρ Αδοῃ 85 ἃ. βξεοοηά οἤεπάογσ. ΕἊΥ 2 “ΣῚ οὗ δοϑί]α 

Ξρϑϑοῖ, ορ. ν.ὃ χιδ' ἴ (Ε), ]οὉ 1τοἶβ, Ῥ5. ςοὗϑ γ813. ο» σοσοιπί 
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οΥ ἐᾶλε Οἰδλί6 τοουπαη) Τῆς Ἡδδτγοιν Ουδῇ (072) 15 σετγίδίηἱν 
υϑεά οὗ ἔνο, ροβϑιΪν οὗ ἴπτοα αἰδιίηοϊς αἰπίγιοῖβ ΟΥ̓ Ῥθορίδθβ: 

Ι. Επ1ΏΪορία (50 υ50.411}γ}; 2. ἴπ6 (δϑϑιίες (Ε. οὗ Βργυ)οηίδ) ; 

οΡ. αη. 1οϑ; 4. 1ἴ μᾶ5 Ὀδθη διριιδά ὃν ΝΜ Ί Ποία ἢ ἴπαΐ τΠ6 
Κιιθὶ πιδηςοηδά ἴῃ σογίδιη ἰηδογιριίοηβ οὗ Ἐξαγῃδάδοῃ νεγὰ ἃ 

Ν. Ατγδδίδπ ρϑορίβ, δπά {παῖ ἰτ 15 ἴο ἴπ656 {πὶ 2 (ἢ. 145: 
168 2116 Δηά Ξοπιὰ οἵδογ ΟἿ. ρδαϑβϑαρϑϑ γϑίεγ ἤθη ΠΟΥ βρεδῖκ 

οὗ (σις. [ΙΓ τῃ}18 Ὀ6 δάπιιτιοά, ἴδ τὰ οἰδίθπιοηϊς τδαῖ 

Μοβδ5 [δά πιαγγεὰ 4 Ουβῆϊ6, ἐσ. ἃ Ν. Αγαρίδη νἱῖθ, ἰ95 

Ὀεβὶ γεραγάραά 845 ἃ ναγίδηϊ ἔογηι οὗ ἴῃ ἰγδαϊίοη (παι Μοβθϑ᾿ 
ΜΠ τνᾶ5 ὁ Μιαάϊδηϊϊε (τοῦθ, Εχ. 2᾽5.31 21 ογ ἃ Κϑηϊί (]υἁ. 116 

Ἱ 8ηα 566 ἢ. οη 103. Οη {δὲ οἵμες παηά, 1ξ Ουκῃϊα Ὀς 
γα ἕδίεη ἴο πιδδη Εἰῃιορίδη, ἴπΠ6 4]]υδίοη πιυδὲ Ὀ6 ἴο δῇ 

οἴμαῦινῖβα ππκηοννῃ νἹ οὗ Μοβϑϑ, ἔογ ϑίρρογδῇῃ οουά τοὶ δε 

οἱ] θα δὴ Εἰπιορίδη. [}ἢ 15 ργθϑθηΐῖ ροϑβιίοη, 1 ἰ5 ἴτπιθ, 16 
οἶδα ᾿ἴβ6 1, αρᾶγὶ ἔγοπιὶι δὴν ρδγίϊουϊαγ ἱηϊεγργείαίζίίἼοη οὗ 

Ουδδϊῖθ, ταΑΘΟΏΔΌΪΥ ἱπΊρ1165 τπδὲ 16 πιαείαρθ 'νᾶ5 σϑοθηῖΐ, 

δηα σοηβοαυθηῖν ἰμαΐὶ ἴἢ6 δ πο Ποηδα ἰ5 ποῖ ϑίρρογδῇῃ. 
Βυῖ νιϊουΐ ρῥγοπουποίὶηρ [ἢ6 5ιρβίδποα οὗ ἴδε οἴαιιδο, (6 

ἰηνοηϊίζοη οὗ 4 ἰαῖοσ αρϑ,ὃ οὐ ἀδηγίηρ ἰμδξ 1 δι ροαάϊεβ δῃ 
δηοίδηΐξ τγδαάϊτοη,---ἃ ἀδοϊσῖνοα οἤοϊοα Ὀοαΐννοοη [ἢ 656 Αἰϊοτγηδίνος 

5 Βοδγοεῖν σι βεα,--ννα πΊδὺ δυξρεςοί [Πδϊ 15 ἱηδεγίίοη πόζα ἰ5 
ἄυς ἴο 8η δαϊΐοτ, γαΐῃεγ ἴλη ἴο ἔπ6 δυΐδογ οὗ [π6 πιαίῃ βίογυ ; 
ἴος δὲ πιοβὲ ἐδθ τηδιγίαρε 15 (ῃ6 οοοδβϑίοῃ, ψνἤογθας ἴΠ6 τοδὶ 
σαυβα οὗ {π6 οοπιρίαϊηξς ἀρδϊηϑδὶ Μοβαβ 15. {π6 ᾿νυουπάδαά ρῥγία 

οἵ ΜΙγίδηι δηά Αδγου (ν.2) ; δπά ἔιγίμεγ, (Π 6 πιεγα δϑϑϊρπχεηΐῖ 

5 Θοξδιδάεγ, (Ὁ7. 86-88 ; Ὠεἰζοοῖ, ἢ ο ἴαρ. α΄. Ῥαγασέφο, 51-- 57, 72, 
127-120. 
Τινί, Μεϊξλα ες. ΜΜδέη, ἰἰ. ; ορ. Ἡπμενὶ, εἰς. ἰ. 48 οη 2 (ἢ. 141}; 8150 

Ἐδὲ. ς.Ὁ. ““Οὐϑἢ " ; Ηοπιηιεὶ ἰη Εχρ. Τίνος, νἱϊῖ. 478, πὰ Κέδν σφ αγαδ. 
ξαπαξολαενι, 298-302. Αὐυριυϑιϊπα οα χορ οῖῖοαὶ σγτουηάβ δἴομε γοδιν 
απιςὶραίςα [815 νῖενν--- Μδαϊδηϊ 5. . . 4υϊ γερογυηΐαγ ἴῃ Ραγδὶροπιεηοη 
ΞἘΚΠορα8 ἀΐεις, αυδηάο οοηΐγα εοὸ8 ρυρηανίς Ποσαρμαῖ. Νϑπηι ἰῃ δῖ5 Ἰοςοὶς 
ἀϊοϊςαυς 608 ρεγβεουΐυβ ροριΐυ5 ἰ5γαοὶ, υδἱ Μδααϊδηϊϊεβ μαδίίδηςϊ (11 Ῥαγαὶ. 
χὶν, 9-14)}, αυΐ πυης ϑαγδσοθηὶ ἀρροϊδηΐυγ. 564 ἡυης 608 ΖΕ Πορα5 Ὡδ πιο 
ἔεγε δρροῖϊδί, βίουϊ βοϊεπὶ ἱοοογυπι εἴ σεηϊπι ποία, ΡοδγαπΊαις νεϊυκίδι! 
τηυΐατὶ " (θωσεί. ἐπ Δηεηι.). ΤὨς ἰἀδηςβοδίίοη 15 ογ ἰοἰϑο Ὀγ Καηϊς (δ η 
πέμο αγαῦ. Σαπαεολαγφρη, κι. 

Σὰ 9 ΒΘ Αγ. ΑΝ.; 108. (πὲ. 11. 10); ϑᾶγος, ξαγὶν Ηἐδέ. οὐ ἐλο εδνειυ, 
214 

δ Ορ. Αε. ὥὥνιῤ. 101. 
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οὗἨ τηδεγαρα ΠΉ ἃ ἰογεῖρπογ 85 ἃ στουηά οὗ οἤδησα βανοιιτβ 
οὗ δὴ δρο---ἰῇ δρ οἵ ΕΖγα---πλυοῇ ἰαίογ ἤδη ἴδαὶ ἴο τυ Βιοὲ 

{π6 πιαῖη πδγγδίνα οὗ ο. 12 Ὀεϊοηρ 8. 

ὯΙ. οοηϑβίεγα (μὲ ἴῃ6 (υῆϊςε οἥεηδε Μιγίαπι τοὶ Ὀδοδυβα 5ῃς τῦᾶϑ 
ἃ ἰογείρηωσν, Ὀυϊ Ὀεοδυθα 85Π6 τνδϑ δίδοκ ' Α γαῦδϊηϊοδὶ ἱπιγργείδιίου οὗ 
Ουϑδίϊε 15 ““ Ὀεδυῖςυ] " (779 5551. Ν., Ἐδ5}}}, (ες πιδαηίηρ Ὀεΐηρ Ὀαπεά οἱ 
1πῃ6 ργονογυϊδὶ θεδυΐν οὗ {πὸ Εἰδορίδηβ οὐ οὐ Οσεηαίτγια (πὴ Ὀσὶην 
ΠυπΊ τ Δ ΠΥ Ξ ΠΟ. ΠΡ): ἴογ οἷδε ἔδηοὶεϑ οὐ ἰπἰ8 ἴγρε ες .δφλγέ. ζ9 
[υγίμος τγεοδϑίϑ (86 βδίογν ὃΥῪ δαβὶηρ Μιγίδηι β Ἴοπιρίδίηξ οἡ Μοϑεϑ' 
αἱς»κἧςςαὶ οὗ ἢ Ὀδδυί(α]Ἱ ννῖίε; δηὰ Ε, Ναϊῃδη (845 οἱϊεα Όγ Εδ5ῃ1) (615 ἴω 
πτοδῖος ἀδίδὶ! ον Μιγίδπι, μαρρεηΐως ἴο ὃς ἢ Θὶρρογδ θη ΕἸάδα 
αηα Μεάδά ργορδμεβίθ, μβεαγὰ δογ ρον ἔπεῖν ννῖνο5 Ὀδσδυδβα (πεῖς Βυσθαπας 
τνουϊά ποῦν βεραγδαίς ἔγοτι ἰβδηὶ 85 Μοβεβ δ.δά δ᾽ γεδὰγ βεραγαίοα ἔγοω μεσ. 

ὦ. {τς ἰαἰῖος ραγὲ οὗ ν.ΐ 6 δὴ δὐϊϊογί αἱ ̓ ηβεγίοη, {86 
οὐ ρίπαὶ ἱεχὶ τη, 4μ"πὼώ 27)γέαπ αηα Δ αγον ςραζο ἀριέγιςί ΜήοΞες, 

απ ϑαϊα, )5 ἐξ ομῖν πολ οδος, εἴο. Τδδη, ἔοτ ἴπ6 βεαυδῆςε, 

ΟΡ. 218.---ς Ζ ομῖν τοῖλ λοσος ἐλαξ γαλτσοεῖ λας τῤοξθῃ ' ας ἀξ 
μοί ἴσο ςῤολθη τοίἱδ τ. 2] Μιτίαπὶ πὰ Αδγοὴ ἄο ποῖ οδὶὶ ἱπ 
αυσδίίοη Μοβεβϑ᾽ ργορμείίς ροβιτἰοη οἵ ἢἰβ τρις ἴο ἰδδά, Ὀυϊ 
ΟὨΪΥ {πὸ υηϊαᾳιδη655 οὗ ἢ᾽5 ὑγορπεῖϊος ροβιτοῃ δηά ἢὶβ γρῇξ ἴο 

5016 ἰεδάουϑῃϊρ ; ποῦ 15 ἴπεγα δὴγ βυρρεβίίοη ἴῃ 1Ππεὶγ αισϑίίοη 

ταὶ πα δαὰά ἀοης δηγίβιηρ ἴο ἔογίεις 4 ροβιτίοη οὔ ρίπδΙν μεϊὰ ; 

ἰη οἵἴπογ 'νογάς, [6 αυσοοη ἢδ85 πο τεϊδίίου ἴο ἴπΠ6 οσοξϑίοῃ 

πιοηιοπεά ἴῃ ν.}, “Τὸ 5ρεαῖς νυ οὐ ὈΥ" (3 ἼΞ:) 15. υϑεὰ 
βαναγδὶ {ἰπ|65 (ν.δ 8, 2 5. 242, 1 Καὶ. 223, Ηοξ. εὖ, ΗδΌ. 2}, ορ. 

3 ἼΔἼΠ Ζαοΐ. 19. 15 22.1 41:5. δ᾽ ςδ. 10 64ὴ οὗ ἃ αἀἰνίπα οοπιγηηῖοδ- 
[οη ἴο οἵ [τοι ρ ἢ ἃ ργορμεῖ οἵ οἴπογ ᾿Ἰηβριγεα ροϑῦβοῃ, [που ἢ 

ἰι 15 τ 0ἢ [655 οοπιπιοῦ ἴμπδη {πΠ6 ρῆγαβθθ ““ἴο βρϑαΐς 0" 

(δδ 2). 

ΤΗ6 ρὑγδϑοῖβα πιοδηΐηρ οὗ 5 ΔἸ υϑεα οὗ ἃ αἰνίπε σοπιπιυηϊςδιίοη ἰς ποῖ 
αυϊῖα σεγίδίη. ἧνε πᾶν ποῖϊςα (ἢτες συρ ρ΄ ϑίϊουϑ ἰπδὶ πᾶνε δε οβεγεά. 
(η Ηδγὰ δῃά ἰπ βοπῖα οἵποσ ραβϑβϑαρδϑ (σι. 1 Καὶ 2235) τὲ τοῖὶρ;ῃξ 6 δπά [85 
Ὀεδθ δχρίδιποα (4.9. (ε5. 7λές. 4144) ἃ5 πιδδηΐϊηρ ““ἴο 56 88 8 5ροῖκε5- 
τδη " ; δὶ οογίδίην 8845, ΜΠ δοπὴς οἴπεγ νεγῦ8, 8 ϑἰ πη αν ἔογοα : ἴπὺ8 
3 ἼὩΨ πηθδη8 “ἴο υ856 85 8 5ἴανε᾽" ; ςρ. ΒΒ. 806. Εὐυτγίῃετγ, {π|8 πιθαπίπρ' 
λνουα Ὀ6 οοηϑίδίεηι νυν ἢ (Π6 Ηδρτγενν νῖενν οὗ ἃ ργορῃεῖ᾽ 5 ἑπποίίοῃ ; 566 
Ἐχ. 4158. Βυῖ δε πιεαϊδίίοη οὗ ἰῃς ργορῃεῖ ἴῃ αἰνίπα σοϊῃπλυ πη! δίΊ0}5 15 
οἰπογννίβα Ἔχργεβϑβϑοά, νἱζ. Όν Ὑ2 21 (1γῦ 2723, 15. 2ο2, [6γ. 472); δὰ τῇς 
Ρτοροβεά πιεδηΐηρ οὗ 3 21 5 ποῖ ἴη μαυπίοῦ ΠῚ [6 Ρᾶγα]εὶ (πκ ῸΔ 
»ΡΚ νὉΚ) ἰῃ ν.δ, δηά ἴἴ 5. ἱπηροβϑίθὶς 'ἴπ ἴῃ6 σοηϊεχί Ῥοίἢ ἴῃ ν.5 δηὰ ν.8, (2) 

Δηοίδοῦ βυρσΡοϑίίοη 15 ἴπαὶ {πὸ ρῇγαβα πιοδπ 8 “ἴο 5βρϑαῖ ἴῃ, ̓ δηὰ τείεγϑ ἴὸ 

4 
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(Π6 ἰηΐοτη δ] νοῖςα οὗἉ γενεϊδίΐοη ; Ῥυξ {18 15 ἱποοηϑ᾽ϑίεπε ἸὩ ἐπα τεργεβοηίδ- 

ἰἴοη οὗὨἩ “ἴῃς δηρεῖ ῆο βρϑδῖκβ ἢ" (3. Ἴ2:η ἼΝΡΟ5) Ζεομαγίδῃ (Ζεςοῆ. 19 
δηᾶ οὔθ) ; ἴον [5 δηρεῖ 15 οοῃοεῖνοα ποῖ ἴο ἄνν6}} ἴῃ, Ὀυϊ ἴο δοοοπιρδην 
δηὰ σουλεί πι65 ἴο ἰεανε ἴῃς ργορῆεῖ (Ζεςοΐ. 2708) 41 ςὅ). (3) 11 15 Ὀεβί {ἸἸόγο- 
ίογε ἴο εχρίαϊῃ 3 ἽΖΙ οὐ ἴΠ6 δηδίοσυ οὗ 2 πκῖ, 3 Ὁ,3Π, 3 "»ὈΨ, 845 πιεδηΐην 

“ἐο 5ρεδᾷ ἴο,᾿" Ὀυΐ 45 ἐΧρτεβϑίηρ ἃ οἴοβογ δηά πιόογα ἱπεπι|δῖὶς σοηνογβαίίοη 
ἴδ κ᾽ 2 ὙΠΪ8 Ἐχρίδηδίίοη μα5 ἰῃς δάνδηΐαρε οὗ οἱοβοῖν σοηηθοϊίηρ 
1π6 56η56 οὗ (πε ρῆγδαβε 48 υβεὰά πεζὰ δηά ἴῃ διπλας οαδο5 ΜΝ] ἰΠδΐ οὗ ἴῃς 
ρὮγαβα ἐἰ5 υδεά ἴῃ νοῖ; Πεγὰ (Π6 ὃ ἐπι ρ;ϑ,565 (6 ἔγιθηαϊγ ᾿μεἰπιδον, ποτα 
[η6 Βοβί!ς ἱπίεπὶ (Παὶ δοςοπιραηΐεβ ἴῃ βρεθοῆ ; ςρ. ἴῃς τεϊδίο Ὀείϊννεεη 
3 ΠῚ 45 υβοὰ ἴῃ 58. 549 (οὗ πε ἱπίδφηβδε σ8Ζα οὗ ρίβαβιιγαε) δὰ αη. 21) (οἵ 
π6 Ἰμΐθηβα ρ8ΖΕ οὗ βδογγοῦν δηά αἀἰβίγεββ); 80 Κῦηϊρ, Οϑδεηδαγμηπρεδερ, 
ἷ, 1η8-18ο. 

Απαᾶ γαλιυοῖλ λφαγα τι; Ὠϊ. σοπ)εοΐατεβ ἴπδὶῖ ἴΠ6 τινοτὰς5 
ΠΊΑΥ͂, 85 ἰῇ 11, ᾶνα Ῥδθη ἱπιπιϑάϊδίοϊν ἔοϊ]οννεαά ὉγῪ ““δπά 

Υδλνν ἢ νὰ δηρτυ" (ν.3). Ὑδῆινοῆ, ἀηδουρῃς ΌΥ Μοβεβ, 

ἴαΚας μεεὰ οὔ {πΠ6 ᾿η]υδίῖοα ἄοηα ἴο Ηἰ5 βεγνδηῖ, ν.ὃ; ἔογ οὗ ]] 

πιδηκιηα Μοβεβ 15 ἴπ6 Πυπιθίεβε ()}), ἴΠ6 πιοβῖ ϑιι θη) δϑῖνα 

Ὀεΐοσγα αοά. Τπα νογά Ἰ)ν", μεύθ ΟὨΪΥ υϑεὰ ἴῃ ἴ[ῃ6 βίηρυΐαγ, 

ἰσ ρΡἜΈΠΟΥΑΙΥ τοηάογοα “Ὃ πηοεῖς," δηά ἱπίογργείθα ἰοὸ πῆθδη 

“ἐρδίίεπῖ," ““ρίνθη ἴο Ὀδδᾶῦ Ψγοηρβ νιτποιξ γοϑἰβίδησα "; Ὀυϊ 

τῃϊς 15 ἃ ββῆβα ψδιοῦ 1 Ὀδαῦβ ποννδογα οἶσθα ἴῃ ΟΤ.; ἴδ πιοδη- 

ἴηὴ5 ““Βυπιθῖα Ὀεΐίογα Οοά" ἱ5 {Π]πςἰγαῖεα ραγι ου!αγῖν Ὁγ 

Ζερῇ. 28, δηά ὃν [πε 56 οὗ Ὁ» ψἢ δυο ράᾶγα 61] δηὰ 
ΒΥΠΟΠΥΤΏΟΙΒ ἴα ΓΠΊ5 85 “"ἴπο56 [ἢδὲ Ξεαἷς Ὑδῆννθῃ " (Ρ5. 2253 06) 
Κη (45 οἰϊεά Ὀεΐονν, ρῇῃ. ἢ.) μδ5 ροϊηϊεὰ ουὖἱ ἴπδαΐὶ [Π6 

“4 ηπᾶεοξρε᾽ οὐ ““ πχοοαῖς οῃδϑ5᾽ οὗὨἉ ἴΠ6 Ῥ54]π15 ἀγὰ δηγίῃιηρ υΐζ 

ΠΊΘΏ ννῆο ὕδδαγ ῥρδίιθητν ψνγοηρδ ᾿πΗτϊοϊεα οὐ [Ππ6πὶ ὈΥ ποῖγ 
[ε]ονν- πη. 866, ξαγίῃετγ, ρἢ1]. ποίε.--- 7.6 γ»ιαρ 7055] (ΘΠ 

ΠΟ Ὁ) 50 ἔχ. 118 (Ε); ἴπεὸ ρῆγαβε ἰη ἔχ. 42} 5 (Π) ἰ5 ἀϊβεγδθηῖ. 

--ΦὮ οὈ] Ια η655 οὗ (6 γεΐίδσγεποα ἴο Μοβεβ δηά ἴῆε 561 

᾿ Οοπιπιοπάδίοτγυ ἡδέυγα οὗ {86 Ξἰδίαπιδπε οοοαϑίοησαά αἰ βησα 165 
ἴο οἷάεγ οοπιπιοηΐδίογθ, ῆο ννεσα Ῥουηά Ὀγ ἴπ6 ἴπδοῦγ οὗ (6 

, Μοβδῖς οὔρίη οἵ (ῃ6 Ῥαηΐαϊδθιςοῃ. 

1. πῦῖκ Ὁ}] βοδγοεῖν ἴο θ6 υβεά, ΜΠ Ὀΐ., 49 ἃ ἀεοϊϑῖνε πιαγῖς οὗ Ε, δηά 
ΠΟΠΒΘα ΘΠΓΥ 85 δη ἀγρυπιεηΐ ἰη ἕδνους οὗ ν. 1" ογηγίηρ᾽ δ ἰηΐερτγαὶ ρατὶ οὗ 
Εἰβ παιγαῖϊνε. Ὑῆδ ρῆγαϑα οοουγβ ἰη 6η. 21}}35, Ἔχ, 188, Νυ. 135 (411 Ε), 
Δπα, ἃ δ᾽ ρθε αἀἰδεγεηΐς βοηβα, ἰθ Θω. 2653 (1), 705. 145 (ποῖ 7Ε); 
Ὀυϊ Ἡ τἢς 5άπὶῈ πιεαηΐπρ 85 πεγὰ ἰΐ οσουγβ οὐδε ἴῃς Ἠεχαίευςἢ ἴῃ 
)7νά, 6, αηά πτκ Ὁ9 ὧν 19 υβεά 5ἰ πη Αγ ἴῃ 76. 48.--2. Ἴκ ΡῚ] ΤῈ ἔννο 
ΒΥὸποηυ πὶ ἴπ15 σοτ πε ἤσγα ΟἡΪΥ ; ΟΡ. 69 η.---3Ῥ, υ»] Τῆς πιοαηίης οὗ {Π185 
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ννογά (πιδιῖην 85 υϑοά ἴῃ {π6 Ῥ581π|5}, 1158 γοϊδίΐοω ἔο "Ρ, δηά 115 ἱπίογργεῖδ- 
ἴοη ἴῃ ἴδ6 δδγῖν Νεγβδίοηθ, μῶν Ὀσδεη ἔυΠὩ γ ἱηνεπιὶ ας ὉΥ ἘδΔΗΠ 5. ἰὴ 
Ὦ" Μ. Ὁ» ἐπ ἀεη Ῥεαΐνεοη ((διξίίηροη, 1802); 8ες αἷἰβϑο "ΡῬοογ"" ἰῇ 248. 
(νεγ) δπὰ Σὲ. (ΔΑ, Ο. Ραϊεγβθο). Ου {πὰ ἔογηι 1"9 οὗ ἴδε Καὶ τᾶ Ξες 
Ἀδἢ] 5, ρρ. 95-100 (" 5 ἃ »αΐδν ἰεεξίοκίς ἴο ἱπαϊοαῖα ἴῃδὶ {πὸ ἰδϑὲ ου]δΌ]ε 
ἰ5 ἴο Ὅς ργοῃουηςεδὰ 8.8 ἴῃ 151}1). ---3Ῥ0.Ὦ. Το ἰἸδηρυᾶρο, 85 Ὀϊ. ροϊηϊβ ουῖ, 
τεβθηιῦ!68 ἱμαὶ οὗ } (τ. 25 4.5 6᾽.7 η,4. 33 88.}8 Εχ, 4212 4416), θυΐ ηοἱ ἀ6- 
εἰϑίνεϊγ, 85 Ὀεϊνεεη } δπὰ Ε (ορ. ΟΗ.). 

4-8. ὙΔΈΘΙ Β νἱπάϊοαύζοι οΥὉὨ ΜΝΟΒ68.---4. ϑυάδάδηϊγ, τῃδῖ 15, 
᾿πχπιοαἸδίεῖν δέϊογ {Π|Ὲ υἱίογδηοα οὗ {Π6 σοπιρίαϊηΐ, ν.ἢ, Ὑδῆννεῆ 

“ὩΠῚΠΊΟη5 Μοβαβ, Αδζοη, δηά Μιίγδηὶ ουϊ οὗ (6 σδπὶρ ἴο πε 

ἰδηΐ (ορ. 1135 η.), δηὰ {ΠῸῪ ΡῸ ουΐϊ. ---ὅ. ὙΔῆνεἢ ἀεβοεπας 
ἰῃ ἴπα6 ρ|Π|ᾶῦ οὗ οἱουὰ (ορ. 115 η.), δπὰ βἰδαπάβ δ ἴῃ6 ἄουγ 

οὗ 1π6 ἴδηΐ (Εχ. 3320 (Ε), 566 αἷδο Νυ. 1χιἰ8. 35), Ηδ τΠεη 
5 ΠΊπΊοη 5 Μιγίδπὶ δηα Αδίοη, δηά {πὰ ν Ὀο(ἢ βἴερ ἐογιναγά, νἹΖ. 

ἔγοι ἴπΠ6 ροβι!ου ψνϊοῦ ἴπον παὰ ἰδκθὴ ὺὑρ ἴορείμοσ τυ 

Μοβεθβ. Οδγίδιηἱν [815 ρίναϑ ἴῃ6 ναγῦ (ἸΝν)) ἃ βθῆβα αἰβδγεηῖ 
ἔγοπι παῖ ἴῃ νοῦ ἰἰ 15 δορὰ ἰῃ ν., δηὰ ἴω 1156 1 ἀπιισυδὶ 

(γεῖ ορ. Ζεοΐ. ςὅ). Ὦΐ. Ἔχρίδϊῃβ [ἢ6 νεγ ἴῃ Ὀοίῃ σδ56ς5 οἱ 
βοίηρ οὐ ἔτοπὶ ἴπ6 σδπιρ, ταργάϊηρ ν." (1) δηά ν.δ (Ε) ἃς 

ἀουδιεῖβ. Βαῖ (1) ἰξ ἰ5 ηοῖ ἴῃ δοοογάδησα ἢ Ἐ’5 γτεργεβθηϊδ- 
τοη οἰβαννῆεγε ἴπδὲ ἴπΠ6 Γποορπῃδηὶς οἷοι 5ῃποιϊά ἀρρθϑγ, δηὰ 

νναῖὶῖ ἴογ ρεορὶβ ἴο οοπὶὰ ουἨξε͵αΐγοπι ἴῃ6 σαπιρ; [6 ρδύβοηϑξ 

ΒΠιΠ]ΟηΘα ἴο οὐ Ξϑοϊκιηρ οὐ ἀνναῖϊῖ Ηἰβ δρρεάγδηςσθ, ποῖ Ηε 

τΠεἶγβ ; 566 Εχ. 22 ἸῸΝ 11161. 3... (2) Ν΄.6 ὃγ 1ἴ5 γτεΐδγεηοε ἴο 
τὴ6 ἰδηΐ, πο 1655 ἤδη ν.δ ὉΥ ἰΐ5 γοίδγθποβ ἴο ἴῃ οἱουά, 5θαπὶς 

το Ὀεΐοηρ ἴο Ε.---8. Ὑδηνθῦ δαάγοϑϑδος Αδγοη δηὰ Μ|γίδπι, 

δαπηιτηρ (π4ἰ Ηδ πλᾶὺ ἱπάδοα σοπιπηγλαηϊσαῖα Η]5 νν}}} ΌὈΥ πιϑδης 

οὗ οἴδεγβ, δυξ ἴπαὶ πο οἴπογ δηΐογβ βιιοῦ αἀἰγεσὶ δηά ἰηεἰϊπ|δῖε 

Ἰηϊοσγοοῦυγθο ἢ Ηἰπὶ ἃς Μοβθϑ. Τ7Τῇα δάϊάγοςς 'ἰ5. ροδϑίϊοδὶ ἴῃ 

οδαγδοΐογ, γγιππιοδὶ δηα ρδγ]16}15τῖς ἴῃ ἔογπι. Αἀορίηρ οηθ 
ΟΥ ἴννο ὨΕΟΘ5ΒΑΓΥ δπιεηάδίιοηϑβ, ἰξ πᾶν Ὀ6 ταπἀογοα-- 

6 Ἡδαγίκϑη πον ἴο ΜΥ τνογἅϑς 1 

ΙΓ Πδγὰ 6 ἃ ργορῃεῖ δηπιοηρ νοῦ, 

Ιη νἰϑίοῃβ ἄο 1 πιαίκα Μυϑεὶῖ Κηοινῃ ἴο ἢ ἰΠπΊ, 

Ιη ἄγθδπιβ ἄο 1 βρεαὶϊς ἢ Ὠϊπι. 

Ἵ Νοῖ 50 ἢ ΜΥ βογνδηΐ Μοβϑβ: 
Ι͂ῃ 411 ΜΥ ποιιδα μα βϑῃμονείῃ Ὠιπιϑε] γυϑινοτγίῃγ. 
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8 Μουί(ῇ ἴο πιοιιἢ ἐο 1 σρβαΐς υντἢ ἢ πΊ, 

ῬΙδΙηΪΥ δπά ἠοῖ ἴῃ τι α]65, 

Απά [δε ἔοτπι οὗ Ὑδῆννεῃ ἀοῖῃ ἣα ὈεδοΪά. 

ΝῺ ἴδδη ἀϊά γε ποῖ ἔδαγ, 

Το βρβϑαΐς δρ ίηξί ΜΥ βεγσγνδαηΐ Μοβεβῦ 

6. Τῃς ἰεγπὶβ ροῤλοέ, υἱδῖοτι, ἥὥγσανη (Δ), ΤΙΝ, Ὁ}5Π) ΕΥ͂ΖΣ 

ΒΡ Ϊατα ἃ οοἸϊδοῖΐνα 56ηδα ; [6 ἴδθηβθϑ, ἱπηρογίδοίβ 

ἀεηοίπρ᾽ ΟυδίοπΊΔΓΥ δηά γερϑαϊθα δοϊίοη (Ώγ. 7γδος, 42 8.). 

ἼΠδ ν. τποτγείοτε βἴδαίες Ὑδῆννε᾽ 5 συδίοπιατΥ πιοάς οὗ γενεΐδ- 

το ἴο Οταϊηδγυ ῥγορμεοίς---ἪΊ 16 ΌΥ πιεδη5 οὗ ἀγεαπιβ δηά 

ν᾽ ϑοηβ, σρ. Τοεΐ 41 (2533); 1 5. 1η15 πιοάβ οὗ τανε διίίοη ἴο νὨ]οἢ 

σςοηδίδηϊξ τεξεγεησα 15 πιδάβ ἰη Εὶ (Ὀυϊ ποῖ ἰπ [)---ἀεη. 15] 2ο9 
2811}. 4111... χγῦδ. (οὐδ. 4115. ,65; σρ. Νὰ. 228: 39 (““ΌῪ πἰρᾷι ") 

δηάᾶ, ρϑῦῆδρϑβ, απ. 2112 (ορ. ν.14) ἀπὰ 22} (ορ. ν.5). ΕἸβδεν ἤθγε 

γτενεϊδίοη ΌΥ ἄγθδπηι 15 σοηχεῖ πηδ5 ἀἸσΕηρὶ 5 ῃ6α ἔγομλ γαναϊδίιοη 

{του ΡὮ ῥσορποίβ (1 5. 289. 156. Ὁ. 12}, ]6γ. 2795); δῃά νεῖ βοπης 

οὗ {π6 δΙρ στ ργορδεῖς, βοῇ 85 [γα πη δἢ, ἀγθ δηλ 85 ἃ 5οιγοα οὗ 

τανοϊδίίοη [611] ἰηἴο σοπιρίεῖα ἀϊδταρυία (76γ. 23358.)..--- 4 2γορλοί 

αγπορρ᾽ γο:] {π|5, [που ρἢ ἴμ6 τοηἀεγίηρ οὗ ΕΝ.., 15 ποῖ ἃ ἰγϑηβ]δ- 

τοη οὗ ἴπ6 ργαβϑθηΐῖ ἰοχὶ οὗ 3ῆ, νι ἢ σδη οηἷγ Ὀ6 γεηάογοά, 270 
γον 2γοῤ΄οέ δὲ γαλησολ ; 566 Ρἢ]Π]. η.--7 σφ» σαξ «οὐϊὰ λέρι)ν..Ἐ η.--- 
ἡ. Τα οδ56 5 αἰ δγθηΐ νι Μοϑςθϑ, Ὑδῆννοδ᾽ 5 ἐγιισίϑα βογνδηΐ.--- 

}ν ςορυα;) Ὠϊ. ,45 (ἸΕ), Εχ. 1451 (Ε): οἴπεσινίβα [ῃ15 ἀἜβουῖρ- 
ἴιοη οὗ Μοβος 15, ἰῇ ἴ6 ΗἩοχαίοιυςος, οσοηδηδά ἴο ἴΠ6 Βοοῖ οὗ 

7οβῆυδ (6.». 1" Ὁ ἢ, ἀπά, δὲ ἰεαϑὶ πγδϊηΐγν, ἴο 115 ᾿ευϊεγοποηιῖο 
βθοΐίοηβ.0 ΑὈγδῇδπιὶ 158 βἰ πη ] Υν ἀδϑογι θεά (πη. 2635 1) δηὰ 
αἷθτο Οαῖερ (1435 ). Τα ἴσγηι 18 ν ΥῪ παίυγα! νῦν ἰηϊγοάυοσεά 
ἢδτγα, ἰδδάϊηρ᾽ ου 85 1 ὅοεϑ ἴο ἴπ6 ποχὲ οἴδιιβα: ἰῃ 411 Ὑδῆννθδ᾽ 5 

ἤουα, ζ,6. ἰπ τῆς δάἀπιϊηϊΞιγα οη οὗ 41} ἐπδῖ θείοηρβ ἴο Ὑδῃνεῆ 
(ν᾽Ζ. 15τ861), Μοβϑθβ δ85 ργονεά ἢἰπΊβϑὶε ὑνογίῃυ οὗ Ὑδῆννθδ᾽ 5 
σοηῆάδξηοσε ([} 8), σρ. τ 5. 2535 χ᾽ 2216: ορ. ἴδε ιι56 οὗ ἴπ6 νεγρ 

ὍΘ ἴῃ 6η. 4253). ΗἨδξ του ϑβυβίαϊης (6 ραγί οὗ ἃ 
βοῦνδηΐξ ἱπίγυςίοα τ ἱτἢ 411 Πἰ5 τηδϑῖοτ᾽ 5 αἴαδϊὶγς, βυοῦ δ5 ΕἸ }6Ζου 

(τη. 245) οσ ]οβξερὴ (4149; ποῖβ ἴῃ6 ὑϑᾶρα οἵ "72).---8. ΨΥ 
Ηϊς βεγνδηῖΐῖ, ννῆο δδ5 ἴδυ ργονϑά 5 δά! γ ἴῃ ἴπ6 οοηάυοί 
οὗ 811 Ὑδῆννεἢ᾽ 5 αθαῖτβ, δῆτε ἢοϊάς πιο ἱπεϊπιαίθ ἰπίου- 
σοῦγοα [πη ὙΠ ογάϊ ΠαγΥ ρτορῃεῖβ : ἢ Μοβας Ηδ οοηνογσβας 
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ποῖ [πγουρἢ {πὰ πιεάϊιπὶ οὗ ἀἄγθαπὶ οἵ νἱβίοη, δυϊ 45 οπ6 ἤδη 

ἢ δηοίπογ; δπά ποῖ ἴῃ ἀδγκ τι αϊες, θυ οἰθαγὶν; πῖοτῖε- 

ΟΥ̓ΘΓ, Ὁη11|κ οἴποῦ πλθη, Μοϑθ5 5665 ἴπ6 ἔογπιὶ οὗ Ὑδῃιννθῇ.-- 

οι ἐο »ιοι}) ορ. ““ἴδλοες ἴο ἔδοἊ," Εχ. 43}} (Ε), 1. 44} 
(1Ε).---εδιαΐπῖν απ ποΐ ἐμ γἱ4]65] Τ ΘΒ πιεδηΐϊηρ οὗ {πῃ ἢγϑί 
τνογά τισὶ Ὀ6 ναἰῃπεγεά ἔγοηι ἴμαϊ οὗ ἴπ6 βεοοηά ρῆγαξβ ἴπ τῆς 

[Ἰη6; ἴδε ἔνο ρῆγαϑοβ δα οἰδαγίν δι ποίοδὶ; [ῆ6 πιοαηΐϊηρ οὗ 

ἴη6 Ξβδϑοοῃά [15 ΡΪ]4ϊη---οὐ ἀο65 ποΐ ὄχρύεβϑβ ΗΪἸπιϑοῖῇ ἕο Μοξθϑ 

ἴῃ ἀδεῖς δηϊριηδίοδὶ βαγίηρβ (ΠΥ Π ]υἁ. 1412, 1 Κι. τοὶ, Κ5. 495), 
Ὀυΐϊ οἰεασγίγ δηὰ ἱπίς Πρ γ; ψῃοῖμος 31Η οὐ τπ6 αϊδαγεηϊ 

τοδάϊησ οἵ 5 ((ἃ 432) σδὴ Ὀὰ πιδάάβ ἰο πηϑδῃ {π|5 ἰ5 ἀουδεζα ; 1 
ποῖ, ἴη6 τοχί τηυκῖ 6 σογγυρῖ; 566 Ὀἢ]Ϊ. η.---“4,κ6 ἐλε ον οὗ 

γαλπτοσὰ λ6 δελοίας)] ἴῃς εἰάδγβ δ5 νγε]] δα Μοβεβ “"βαὶν αοά᾽" 
οὐ ϑίπδὶ (Εχ. 2419 7Ε), Ῥυΐϊ τμᾶὶῖ νὰβ ἃ βρϑοῖϊδί οσοβδϑίοη. 
Νο οἴπογ, π|κὸ Μοβξεβ, 15 δ Ἱοννεδ 'π ουβίοσηδσυ δηά ἔδηλ}1γ 

ἰηΐαγοουγβα ἢ αοά ἴο 566 Ηἰ5 ἔογῃηι (Π2)2Π), που ρὴ οἴμετβ 
τσ 566 1 ἰπη ἀγααπὶ (1]ο0Ὁ 416) οὐ εοβξίδιιο νἱϑίοη (5. χγ}8). 

Ὦ ἀϊςεποιῖν βίδϊεβ τπδὶ ἴπΠ6 ρϑορίε δὲ ΗἩοσοῦ πεασγὰ 8 νοῖςβ, 

θυΐϊ 5αὺν πὸ ἔογπι (Ὀ.. 4Σ 15, ΤΠ ἔογηι οὐ φὄηριῶπαλ 15. βοῃ)δ- 

τπηρ [655 ἀϊςτηοῖ ἤδη [6 ἀρρεάγαποθ ογ »παγ δὰ (]οῦ 415); 

1[Π6 ργεβεηξ βίδίεπιεηξ ἀοεβ ποῖ, ἰπεγείογα, Ὠθοθϑβαγιγ σοπῆϊοξ 
ἢ Εχ. 442 (Ὁ). Αε Πα βαπια {π|6 1 νου Ὅ6 ἃ πιἰϑίαϊκο ἴο 

αἰϊεπιρὲ ἴο δυπΊοη 156 411] [ἢ6 ΟἽ. κἰαϊεπιθηΐβ οἡ [ἢ ν]ϑ. ΠΥ 

οἵ αοά; ἴδεν τοργεβεηΐ ἀϊβεγοηῖ βίαρες οὗ ἐποιρθῃξ δηα Ὀεϊϊοῖ 

οὐ ἴπε ϑυδ)]εοῖ ; 566 2.392. ς.ὐ. ““ὙΠεορἤδηγ.᾽ 

6. πὴ Ὁ5Μ2) δὴ ὉΝ] {πὸ ΟὨΪν ροβϑίθῖς ἰγαηϑίαιϊίΐοα (566 ἀρονθ) ἰβ5 
Ὡοηδοηβ6. Τμε Ψετγβίοηβ δῇὔογαά το δεὶρ ; 38 5εοπι8 οἷάεγ ἵδη (ἃ. Ὑῇῃὸ 
ςοηεοίυγαὶ οπηοηἀδίϊοη Ὁ32 ΜΚ'2) Γ᾽ ὮΝ 15 δ᾽ πιρίε, δῃὰ 885 Ὀεθη σοσῃσηοηὶν 
δαορίεά (ε.». Π]., 5ῖτ., ΚαυΐΖοοῃ, Ῥαίεγβοῃ). Ὧδε βδυρεγβυουϑ ΠΣ" τδῪ 
Ὅς πιδρίδςοεά, ανίηρ βδἰοοα ογ βίην δες ἼΘΚῚ, οὐ πιᾶὰὺ δὲ 8 βἷοϑϑβ 
ἐχρίδίηιηρ (παΐ (ἢ6 ργορῃοΐ πιιδῖ Ὀ6 ἃ ἰγυες δηὰά ποῖ ἃ δϊϑε οὔθ ΤῇἊὲ 
ροβί(οη πλδῖεβ ἰδ ᾿π]ροϑϑιρῖςα ἴο σοηῃδίγια 1 ἃ5 ἰὼ δρροβιίοη ἴο ἔπε βσυδ᾽]εςὶ 
οὗ νυν, ---8. πρὶ ὃκ Π5] Εος {πδ΄ δος. δηὰ βοπὶ Αγαῦδὶς 88 νγὲ1} ὁ5 Ἡδῦγειν 
ῬΑγΆ εἷς, 866 ἔδη. 111. 4022.---π 1] 5 δπὰ βοπὶς Μ995. οὗ 3 πιν Ὧ3, ἃ ἐν 

εἴδει, δ6 Ἰ1ομ..ο. (ἃ αυἷίε ργορεγῖγ ἀἰϑεπρα 5ῃ65 {Π1|5 ἔγοπι {πῸὸ6ὶ π  ἼΩ23 (ἐν 
ὁράματι), ορ. ν.δ; Κ' δηὰ ζ79 ἱεηιν ἴῆοπι. ΙΓ {πὸ ἰοχὲ Ὀ6 βουπα ἔσχε, 
ἴπογα 15. ἃ οἷ οἱ δἰ πη ας ϑνογὰβ αἰ γε ργοπουποεά (πε δηα πκ Ὁ). 
Βυῖ ἴἢ ὭΔΥ Ὀὲ αυεβιϊοπεά ᾿ΠΕΙΠ ΕΓ {15 5 Π|κεὶγ. Ῥαίδγβοη (δῖος Ἐπ.) 

4 Ὦτσγ. εξ, ἡ. ου 4}. 
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τελᾶς "κ΄ 53 κὃ ; δυὲ (ἢ15 5 ἰδυϊοϊοργουβ δῆσον ν. Ὁ. 1, Τῆς τοηδογίηρ "85 δὴ 
δρροδεδῆος᾽" οὐ ἴδε π|κὲ (Φ.,». υεγηκἐζεσέ Απδὶέοξς, Ὀἱ.; φἰολίδαγςλ, Ἐδυ55) 
ἀρΡτοοϑ Ὀεεῖογ τ (86 υδυ4] 5Βεη586 οὗ πὋ ; οὐ 86 οἷπες πεαηά, 1ξ ποῖ ΟὨΪγ 

ἀεκίγουβ {πὸ δι Πε5815, Ῥαϊ υπάυἷν δι οῖραίε5 ἰδ ἡσχὶ ἴθ (ὩΣ ΠΣΏΠ)).--- 
ΞῸΣ "Ἴ293] Ὁδν. 29α. 

Θ΄. Νινίδτη ΒΒ ΡῈ ἰΒΕτηθηΐ.---Ὑδηννθἢ ἀεραγὶβ ἴῃ γαίῃ (5 ες 
ου ν.2). Νο βοοηδγ δδ85 ἴδε οἱουά τεπιονεά ἔγοπι ἴπ6 ἴδηΐ [ἤδη 
Μιγίδηλ 15 βεθ ἴο δα 5ηιτδη 1 ἰαργοσυ. Μιγιαπὶ δίοπα ἰ5 

Ῥυαηιβῃαά (ςρ, Ὀϊ. 249), Δρρδγθηΐν Ὀεοδυβα 586 ἴοοῖ [δε 16δά 
ἴῃ ἴῃ σοπηρίαϊηΐ (ν.Ϊ η.).--9. 454..,16 εραγίσα. Απῶ ἐδ οἱοκα 
γοπουεξαῇ ἴμὰ ἴδηβοβ ἀγα πο σοηβϑουζίνα, 85 118 γεηάδγίηρ οὗ 

ΕΝ. παῖρῆΐϊ κυρρασῖ; Ὑδῆνεῃ δηά [ἢ6 οἷουά ἀερατγίεά, 85 ννε]] 

8ἃ5 αιγείνεά, ν.δ, 5᾽ πλυ]! δηδουϑὶγ. Εαπάογ: Αμπῶ 4716 “ορῤαγίοΩ. 

Αη4] «ολόνε (οτ, ας δοορβ αϑδ[ὺ ἐλθ οἱομαῖ πας Σγορηουδαῖ . . . ὀεολοία 
ΜῈ έρίαρε τας οῤγοως. ΜΙΝ τη ΗδΘΌ. οβίγ. οἵ ν.105, ορ. ὅση. 
19 244 δηά ἴα βοπηεν δι ϑἰπλῖαγ ἰπβίδποθϑ ἰπ Ὦγ. 7 »156ς, 
169.---γοηι δοείθ ἐδε ἐορ)] ἘΝ. ““ ἔγοπι ονεγ." Τῇΐβ, ἴξ ἰ5 
ἴγιια, 5 ἴῃ σοπιπιοηοῦ 56 η56 οὗ ἴπ6 ργερ. (93), Ὀυξ 1 5. υπ- 
ΘΠ 4016 στα ἴῃ νίονν οἵ ν.δ. ΕῸΣ ὈνῸ -Ξ ““ἔγοπι δεϑί6,᾽ 566 

1635. 7 Ἃαη. 1753 188, 1 Καὶ τῦϑβ,.- χοῤγοΨς 'ς (Ὠϊ6 45) ση οι] 
50 ἔχ. 45 (7); ἴπε βἴογυ [85 ἰῇ νίεν (πὸ νῆα οὐ πιάοσ 

ἔογπι οἵ {π6 ἀἴβεαβε; ὁρ. Ὀτῖνεγ δπά ννμϊῖα, Ζευΐέρες (5807.), 
Ῥ. 76. 

11-16. Μοβοβ᾽ ἱπύοσοθϑβ10}.---Αἀτοη, ρογοοϊνίπρ ἢὶς ϑἰβίθγ 
ἰερῦουβ, θερα Μοβεβ ἴο ἔογρίνα {πεῖν (ΟἹ δηά σίη, δηά {παῖ 

Μιγίασηῃ πιᾶὺ ὃς μεαϊεά, ν.», Μοβεβ ἰηϊογοθάθς ἢ Ὑδηνεῖ, 
ν.18. (ςρ. 112 π.}, γνῆο ἰηϑιϑίβ. παι Μιγίδπι 58.411] δ6 δχοϊιἀδά 
ἔγοπι [6 σδπΊρ ἕο βενθεὴ ἄδυβ. δυτγίηρ τΠ|5 {ἰπ|6 {[Π6 Ῥϑορὶε 

ἄο ποῖ ᾿ἰουγηδυ, ν.1""-".---]1. Ο γὶν 1ογΩἢ "8 δάἀάγεββεά ἴο 
τλεη, αη. 4259. “4418 (ὈοΙἢ 1), τ 5. 135, 1 Κα. 411:38., 1 (οά, 
Εχ, 41.0.15 (7), 105. γδ (ἸΕἸ, ]υ ἃ. 68.156 χηγ87, --- 2ὸ πο ἐαν 
δίη τι 2 07: τι5] 1.6. ἀο ποῖ σοτηρεῖ 5 ἴο Ὀεδγ 6 Θοηβθαιθηοθβ οὗ 

Ουν δ'η; [6 ρῆγαβα (ὗν ΓΦ. 2.) ἰ5 {π6 περ δίίνε Υ Ὄχργοβϑοά 

εαυϊναίεηξ οὗ [Π6 πιογὰ ἔγεαιδηΐϊ “( ἴαἴκα ΑΥΝΑΥ δίῃ" (ΠΝῺΠ δὲ), 
6.ς». Ἔχ. τοῦἽ 4.283 (ἸΕ)).---τῷ. 11εἰ ποῖ Μιγίαπι γαπιαΐη ἱεργουβ, 
50 [πδ΄ ὈΥ {Π6 οταϊ ΠΑΓΥ ργοςσαβ5 οὗ {πε ἀϊ5εαβα βῆ Ὀθοοτη65 {πκὸ 

δὴ ὉΠΕΙΠΊΘΙΥ Ὀἰγίἢ Ῥογη ἢ 115 5ἰκίη δἰγεδάν ἢδίΓ σοηβιπιοά.--- 

|κὸ 16 ἔπε πάβ οὗ ]οῦ (Τοῦ 4275), Αδγοη δηά Μιγίδπι τα σοπΊ- 

Ρ6]1εἀ ἴο 5ϑεῖς ἰπ6 πχεαϊδίοη οὗ ᾽πὶ νῇοβα ἐπε ηδοῦυ τνῖτἢ Οοά 
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{6 γ Παά τὐγοη ΡΥ οα]16ἃ ἴῃ αιαϑοίίοη.---18. Δαν ποιὸ, λδιϊ ἂφν, 
7 2γα»] ΜΤ. τυη5---Ο σοί, 7 ῥγαν, σαὶ ἀθρ, 71 2γαν: αραϊηβῖ 
{Π15, 566 ρἢ]]. η.--14. 1 δῆϑινογ ἴο Μοβϑϑ' ργδγυοσ, 5ο δῆνεῃ 5 

τνογάβ ἱπιρὶγ, Μιγίαπι 15 ἱπιγηθαϊδίεϊν ἤθαϊθά ; Ῥυϊ Ὑδῃνν ἢ 

ἰη55ῖ5 οὔ ποῦ δχοϊυξίοη ἔοσ βεανϑη ἀδγξ ἔγσγοπι 6 σδῃρ. Ηϑδὰ 

Πογ ἔαϊποῦ ρυΐ δῦ ἴο βῇδπια Ὁγ βριἐηρ᾽ ἴῃ Ποῖ ἔδοα, 586 τνουἹό 

Κεδρ ἴο δεοίβεϊξ ἔογ βενθὴ ἀδγβξ ἴο ἢϊάθβ ἢδθτ βῇδπιε; ποῖ 1655 

πιϑί 5ῆ6 ἄο 50 δἴζοσ Ὀεϊηρ ρυξ ἴο σῇδπια ὈΥ ἴπὸ ἀϊν!πα ᾿ηΗτοϊου 

οΥ̓ Ιερτοβυ.-- - Εοὖῦ βριἐπρ᾽ ἴῃ πε ἔδοςα, ορ. Ὠ1. 259 (Ξ4π|6 ρῆγαζε 

85 Ὦ6Γ6), ]οὉ 409, 18. 5οὅ.---Ζ 62 ἀδν δὲ σλτέ 9} ορ. [μὸν. 1.35"--- 

Αμπα αὐογησαγας :.16 «λαϊΐ δείακο λέγεοϊ] νὶΖ. Ὀδοῖκς πο (δα 
οδῖρ ; σρ. 1189, 

10. ὑν»Ὸ Ὃ μη] οἰ. δ: γ5775η πῦν) ΟἿ τοῦ! (Ρ).---Ἴ14. "τκ] 48 ἰπ τ 5. 1.515 20 ; 
ορ. ΒΌΒ. ς-.υ. τιν 8ι.---12. "1Π] 5. "πῈ: ἴογ ἴῃς πηεδηΐηρ οἵ (15 τεδαϊηρ διά 
186 Κιηάγεα ΤιΙκίζυη ϑορμογίπι, 8ες Οεΐρογ, ὕγεολγὶί, Ὁ. 484.--- 5. Ἀγ. 
7 ριδός, 127β.---8. ΚΤ] ΜΤ. ἰβ νϑῦῪ ἱπιργοῦδοϊίςε, ἔον (1) ΚΣ εἰβεννῆεγε 
αἰννανβ [011ον 8 ἃ ραγίϊςϊε οὐ ἃ νεγῦ ; (2) 98 ᾿ἱπουρἢ σοπητηοη ἰῃ οοπιρουπὰ 
ἐχργεβϑίοηβ δηὰ ἰη ροείγυ (εϑρεοία!ν ]οῦ, Ῥδβαΐπιβ, απὰ Βαίδαπι βοιρβ), 
5 ΘΓ τᾶγε εἰβεινδεγα: ορ. ΒΏΒ. ρ. 42. Ἐὸογ κσῦκ, ορ. 6η. ιτ9ἷ8.--- 28. 
ΡῪ ΡῪ 72} ον ἴδ οπιϊβϑϑίοη οἵ ἴῃς Τσοπάϊϊοηαὶ ρατγίίοϊα, βεεὲ Ὀτ. 7Ζϑρξές, 

155; δ οὐ (δα ἰηΐ, 605. ἰῃ ἃ σοπαϊτοη! οἰαυβε, Ὠτ. 5 ποῖεϑ οὐ : 5. 11 
γος 

1θ4. Πϑεραγίυγα ἔγοπι Ηδβογοῖῃ (1135 η.); 160. τῃ6 ρϑορῖε 
ΘΠΟΔΙΊΡ ἰη ἴα τυ! ἄστηθ55 οὗ Ῥαγαη. Μ.16Ὁ0 Ἵδγγίθβ τι9 Ὀδοῖς ἴο 
186 ρΡοϊπί γεδοῃϑά ἴῃ τοὐξ, δηὰ βθεπὶ5 ἴο Ὀ6 ΠΊΕΓΕΙΥ Δἃπ δὐϊίοτγῖαϊ 

Ππ|ηἶς ς Ορ. να. Οὐ. Ὁ. 104. 

ΧΙΠΙ. ΧΙΝ. ΖΑ 5ρίε-. 
ΤΠΊΤΕΝΑΤΌΕΚΕ. --- Νδίάοκο, ζυν εγεμελεηρέη, 75-78: Ἐλγυβον, 2.5 τον»- 

ἐχίδοελε Βιελ, 81-ὃς ; Κυςσηεη ἰη 7ΖΆ. 7ί. χὶ. 545-566; ᾿νε! δδιβε, ον». 
102-|ος, 226-228; Μονγεγ᾽β δγίϊοῖς ἰὼ ΖΑ 7 7. ἴ., Αγ ἶξ ὧν Βενίολέε ἐδέ᾽ 
ἐς Ἐνοδεγωηρ Ῥαϊαεεέίνας, Ἔβρεοῖδ ΠΥ ΡΟ. 129-141; 5.6 Π0Π8] ἴῃ Ζε ξεῖν. 
,ῶν Ῥοϊξεονῥεγολοίορίο, χιϊ. 276 Εΐ.; Βδοουη, 7γέῤίε Τνασέἑίοη, 177-83, ἀπὰ 
Ηἴἥεδναΐεςα, χὶ. 244 Π ϑιευεσγπαρεῖ, δὲ Εἰμπυσαηπάεγμηρ αν ἐσγαείτ  ἐδολον 
δ'ἅπερεσν, 70-8., τοδί. ; Ο. Ε. Μοογε ἰω 5 δὲ. 32,4ι1:. 

Ῥτοπὶ ἔπε σουΐϊπογη οοπῆπο5 οὗ Οδηδδη, 5ρί6ϑ ἄγὰ δεϑρδαιοπεά 

ἴο γτεοοηποιῖῖγα ἴδε οουηΐγγ. ὍΤΠδ τρδ͵)ογυ Ὀτγηρ Ὀδοῖς 8 ἐϊ5- 

σουγαρίηρ ταροτῖ ; [Π6 ρδϑορῖία 'ἰπ σοηϑθαιθηοα γοΐυβα ἴο ρῸ 

[ογυναγά ; Ὑδιτνθῃ 15 ργονοϊκεά ὃν {Πποὶγ πηδεϊϊεξ, 
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Νοίμιηρσ δυῖ {πὸ ὈαϊΪἀαϑὶ ἀπαῖγϑῖβ οὗ {π6 βἴογυ 85 [ἴ ποῖν 1165 
Ὀαοΐοζα τι5 15 ροβϑί 6 νου τοσορηϊδίηρ ἴΠ6 ηυπιαγοῦβ ἱποοη- 

δταϊ65 ἴῃ ἀεῖδι! ΌΥ τυ οἢ 11 ἰ5 πηατγίκεά ; βοπια οὗ {π656 πιρῆῃί 

ὍὈ6 πατιηοηϊδοά, οἰποῖς δα Ποροίθϑϑν ἱγγεσοοηο αθῖθ. Τῆθ 

ροϊηΐϊ οὗ ἀδραγίυγα οὗ {Π6 5ρ165 15 ποῖνν πα νυ] ἄσγηθ55 οὗ Ῥᾶγδη, 

ν.8. 36. ηονν Καάδϑῃ, ν. 80, τ1ῃ6 σουπίζυ τοοοηηοϊγεά 5. ον 
ῃ6 τ ῃοΐα ἰαπά οὗ σδπδδη, ν. Ὁ 115, τοπὶ ἴπ6 οχίγοπιθ βουΐϊῃ ἴο 

[Π6 οχίγοπια ηογίῃ, ν. 53, ηονν ΟὨΪΥ 1Π6 βουΐμαγη αἀϊπίγίοξ τουηά 

Ηδφῦτοη, ν. ᾽5. 33; [6 πιδ]ογ νυ οὗ [ῆς 5ρῖεδβ ποῖν γεροζῖ {πδῖ ἴῃ 6 

Ἰαπὰ 5 υπξογε]6, ν. 53, ον (Πδι 1 15 νοῦν ἔδγ]6, θὰ ᾿ηνί ποῖ 6, 

ν.21-81. 88. πο Ο(α]οὉ δίομα ἐἰββϑοηῖς ἔγοπὶ ἴπΠ6 πια͵ογιγυ, ν.890, 
δηά ἰ5 δἷοηβ ὟὌχϑιηρίεα ἔγοπιὶ ρυηϊσῃπιοηῖ, 1425; πον Ὀοίῃ 

7οςῆυδ δηά δεῦρ ἐἀϊββεηΐ, 145, δηἃ ἀγα ἜἼχεπιρίεά, 1428, Ενδθῃ 

ὑνδη {π6 ἀεῖαι:}5 οὗ ἴπ6 παγγαῖϊνε ἃγε ποῖ ἱποοηρτυοιβ, ΠΟῪ 
Ατὰ ἰγεαιυθητν ἀυρ]οαϊοά, οὐ ἴπ6 βίγία 5. τλδυκεαϊγΥ τοἀππάδηϊς 

(6... 1,410, δηά ποία ἴπΠ6 εχίθηϊ ἴο ψηοῦ 14.1.52 Δηά ν. 35 δὅ 
Αἴ Ῥᾶζγβδῖ] 6] ἴῃ βυρϑβίδησε). 

ΤΠ τοάβοη ἔοσ ἴπεθϑδα ἱποοηρτ 165 δηα τοάδυπάδηοίος [165 

ἴῃ {πὲ ἔδοϊ τπδῖ [Π6 οαϊῖοῦ 45 [μ5ε4, νι ὶίποιςϊ ΠΟΙ ἀϑϑιπιδῖ- 

ἱῃρ' ἴο οπα δηοίΐδπεγ, νδγίουβ νεγϑίοηβ οὗ ἔπε ἱποϊδηΐ. 

Το ᾿ἴεγαγυ οτἱρίη οὗ πὰ ργεβϑεηΐὶ ἔογπι οὗ ἰδ βδίογυ δρροδγβ ἴο δδανε 
Ὀδδῦ πιυςῇ 85 [Ὁ]1ονν85 :-- 6 5ἴΟΓΥ 885 ἰΐ γδῇ ἴῃ ἴη6 ργορδεῖίίο μἰβϑίογυ οἵ ἰῇ ς 
41} οεηῖ. (ΤΕ) να8 αἰγεδαν πιδγκεά ὃν γεἀυηάδηςθ, Ὀυῖ τοὶ Όγ 5ιγικίηρ 
ἰησοηρτυῖ 65, ἔος {π6 βίογὶςβ οὗ } δηά Ε, νοῦ τνόγα {Π η οοπηρδίηδά, ἄοννη 

45 ἰατ δἱ ἰεδαϑδῖ ἃ5 ἴῃε γεσδρίίοη οὗ {πε γερογίβ, γββϑεπι θα οἡς δποῖδοσγ οἱ οβεὶν 
ἰη {πεῖς ἰεδάϊηρ ἔοδίυγεβ. ΤΠ ἰοηρ δγρυπιειὶ οὔ Μοβοβ ἢ Ὑδην ἢ 
(1411-29 ἐογππεά πο ογἱ βίηαὶ ραγί οὗ] οὗ Ε, Ὀυΐϊ 5βἰοοά ἰη ΤΕ ; τ βείπον ἰ νὰ 5 
τυγιιίθη Ὁγ {πε εὐαϊῖογ Πίπι56] ἢ, οὐ δα Ὀδοη ἱποογρογαῖεα ἴῃ 1 Ὁγ 8 5οπιο- 
δὶ δατίογ ϑυτίϊεγ, πᾶν Ὅς ἰε δὴ ὀρεῆ αυεβίίοη. Τῆς 5ἴογυ οὖ  ν" 8 
νοῦ αἰδεγοης ; Ὀυϊ {π6 εαἰϊΐοτ ννῆο οοπηδποά [ἴΕῈ δπὰ Ρ' 88 πιδάς [1{{|6 

αἰϊοπιρί ἰο 8πιοοίῃ αὐνἂὺ ἰῃς αἰβεγεηοεβ. ΤΠ εὐϊίοτ ἢ45 ἱπεογρογαίεα Ρ 
αἰπιοβί ἱπίδοϊ, [Ε πιογὰ ἰγαριηδηϊζαγγν, δηα ρεγῆδρ5 ΜΓ δοπὶς α5] οοδιϊοη 
(σ.». 1 δ Ὀς ουΐῖ οἵ ρ͵ἷδΔς6) ; ἰξ 8 ργοῦδδ]6 α'5ο ἴπμδΐ ἢα ἢδὰ8 γεοδϑβῖ 
5“οπια ρϑτὶ οὗ Ὑδῆν ς᾽ 5 βρεθοῦ ἴο Μοβεβ (14393-:). [1 ἰβ υποογίδίη τ βεῖδου 
ἃ ἴενν υπϊπιρογίδηϊ δηηοίδιοηβ γα ἄυς ἴο [18 δαἰίον οἵ ἃ ἰδίοςγ βογῖδε (ἐς. 
ἰὴ 1435). 

Τὸ ἔδοϊ παῖς 1π6 βίυαν οὗ ἴπ6 παιγαϊϊνα 1π6 ἔτνο πιαΐῃ 

βοῦγοοβ (ἄοννῃ ἴο ἴπ6 τεσθρίϊοη οὗ ἴΠ6 γερογί8) τα ἤδγα σίνϑη 

ἴῃ ῬΑγ4]161 σοϊαπιηβ; ἴΠ6 ἀοίαι!]6α Δηδ γϑὶ5 οὗ [Ε ἰηΐο  δπά Ε 
οδηηοΐῖ 6 οδγγίεα ΓπγουΡἪ ἢ ΔΩ ἀρργοδοῇ ἴο σογίδιηϊυ ; 

ἴογ αἰϊοιρὶβ [ἢ τοδάεσγ πιδὺ τγεΐεγ ἴο (ΚΗ. δηά Βδαοοῆῃ. Εσοζγ 

9 
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Ὀγαν γ᾽ 5 βακα {πὸ 1158 οὗ παπιδβ ἴἢὴ 13,18 15 οπι!ἰεα ἔτοηι 
Ποτα. 

ΖΕ 
[Ατγίνεά δἱ Κδάςϑῇῃ (1435, ορ. 425, 

Ὁι. 11.3.45. ἴο58. 147), Μίοβεβ, δἵ τὰ 
τοαυοδὶ οὗ (δε ρεορῖὶες (1. 1332), 
ἀεδρβαίοπεα Οαδ]εῦ δηὰ οἰδοῦ πιεῃ 
(45... ἐννεῖνα ἴῃ δ (θὲ. 133] 
σὺ ἐᾳηά δα 58αϊα υηΐο ἴδοπι, οὶ 
γοῦ ἂρ δα ᾿ηΐο {πε Νερεῦ δηά κεῖ 
γου ὺρ ἱηπΐο {πε πιουηϊδίη5, 185. δηὰ 
566 ἴπ6 ἰαπὰ ναὶ ἰξ 5, δὰ [6 
Ροορῖς ἐμαὶ ἄν εῖ ἱπογείη, υ δείδεςγ 
1ΠαΥ ὃς 5Βίγοηρ᾽ οὐ σεῖς, ἩΠείποΡ 
1Π6γ ὃς ἔδνν οὐ πιδην ; 33 δηά νῇῆδὶ 
πὸ ἰαπὰ ἰ5 {πὶ {πεν ἀνε ῖ ἰη, 
Ὑναίῆογ ἰὲὰ Ὅς Ρμοοά οτγ δνῖϊ, δηά 
ννῆδὶ (6 οἰκἰ68 ἀγὸ υυνπογοίη (ΠΟΥ 
ἀννεῖ, ψ ΒοΙΠοΓ ἴῃ οδπιρϑ, οὐ ἴῃ 
βδίγοηρ οὶ ά5 ; 5 δηά νῇδὶ ἴῃς ἰδηά 

ἰ5, ἩΠοΙῖΠοσ 1 Ὀς δι οτἼεδη, τ μεῖμοῦ 
ἴπογα Ὅ6 ννοοά ἴῃ ἐξ οΥ ποῖ; δηά 

Θὀχογὶ γουτϑεῖνεϑ ἴο Ὀγίηρ 8οπὶα οὗ 
ἴῃς ἔγυϊ οὗ 6 ἰδῆ, Νον ἴδε 
{1π|6 τγα5 {π6 ἴπι6 οὗ ἢγϑί σίρε ἤρϑβ, 
Ἵ δηά {πῸῪ ψεηξ ὑρ, 53 δηὰά {πεν 
νηΐ ὑὉΡ ὃὉΥ ἴπε Νερεῦ δηα οδπὶθ 
πηῖο Πεδζὗτοη; δηά ΑΠίπιδη, 5ῃ 65 αὶ, 
δηὰα Ταϊπιδὶ, ἐπα οπΠ!Π ἄγεη οὗ ᾿λ παῖς, 
ννόγα ἴπεγὸ. Νοῦν Ἠοδῦτοη νν85 Ὀ0}}} 
βανδῆ γεδγβ Ὀεΐογε Ζοδη ἴῃ Ερυρί. 
5. Απὰά {Π6Ὺ οδπια υπΐο [Π6 νδ|] 6 
οὔὗὁἩἨ Εδβῆοοὶ, δηὰ οὐδ ἄοιννῃ ἰτοπὶ 
1Πσπσα ἃ Ῥγαποῦ Ὶ ἢ οπα οἰυπῖοτν οἱ 
Βτάροβ, δηά ἴδον οσαγγιεα [ αναυ οἡ 
ἃ ἴγταπια Ῥογῆβ ΟΥ̓ ἴννο, δηὰ α]50 
βοπῖδ οὗ ἰῆς ροπιερτδηδίθϑ, δηὰ οὗ 
ἴῃς ἢρβ. Τῃδῖ ρίαςς ννῶ8 Ἵοδ᾽]εά 
1Π6 νδ|Π}Ὲογ οὗ {πε ο]υπῖον (Ε 58 ο]) οὨ 
δοσουηξ οΥ̓ ἰδ6 οἰυκίεγ τις ἢ (86 
σὨΠάγεη οὗ ἰϑγαεῖ ουϊ ἀοννῃ ἔγοηι 
{πεηςδ. 

5. “«“Ληά {πὸγ τψοηΐ ἰο Καάεϑῃ 
δηά Ὁχγοιρῆϊ Ὀδοῖς ννογὰ υηΐο ἴΠ6πὶ, 
δηά ϑῃονεά {παι μα ἔγαϊς οὗἩἨ (Π6 
Ἰαη. 7 Απά {πον (οἷά πὶπι δπά 
βαϊα, ε σαπιὸ υηΐο (6 ἰδηὰ τυνπιῖποῦ 

ἴδου 5δεηΐϊεβδὶ υ8, δηὐ βυγοῖν ἴὶ ἤἥον- 
Εἰ ΠῚ πῖκ ἀπ πόοπον, δπα (ἢ 

Ῥ 
1 ««Απμὰ Ὑδῆνεδ βδραῖζε υἡΐο 

Δλίοβεβ, βδαγίηρ, ᾿ ϑεηάὰ ἴδ6 πιῇ 
(Παΐ {ΠΟῪ ΠΊΔΥ 9ΡῪ ουἱ ἴῃς ἰδΔηά οἱ 
Οδπαδη ψῆϊοῦδ 1 κμῖνε υηΐο ἰἢς 
οπΠάγθη οὗ ϑγδοῖ ; οὗ ἐνεγὺ για οί 
1 μοῖὶς ἐδ γβ 58] ἰδου 5βεηά ἃ πιδῇ, 
ΘΝΟΓῪ Οοὐς 8ἃ ρῥγίηςα ἀπιοηρ ἔποπ|. 
8 Απὰ Μοβοβ βεηΐ {πεπὶ ἔγοπι {πε 
νυ] ἀογη6855 οὗὐ Ῥδαγδὴ δοοογάϊπρ ἴο 
δε σοπιπιδηἀπιοηϊ οὗ Ὑδῆνυ ἢ ; 4]} 

οὗ ἰῃοπὶ τνογα πιο, μοδά8 οὗ (ὃς 

οὨἰΙἄγο οὐ [ϑςγδεῖ. 4 Αηά ἰδεβε 
ἀνογο ἐποῖγ ὩΔπι65" -[ἢἣ6 Ὡδηηδϑ, 

ἱποϊυάηρ Ηοβθδα ἴδ 5οὴ οὗ Νυη, 
[ΟἹονν, ν. δ 18. 16 ἐΤΉς56 δα {6 
πδπῖ65 οὗ (ἢ6 πε ἤοπὶ Μοϑες 
5σοηΐ ἴο ΞΡΥ οὔὖἱ ἴδε ἷδαπά. Απὰ 
Μοβεοβ οδ᾽οὰ Ἡοβῃθα' πὸ δου οὗ 
Νυη, ]οβῆυα. 1’ Αηά Μοβοβ βοηΐῖ 
(Πδηὶ ἴο ΞΡῪ ουαἱ (με Ϊδηά οὗ ὕδηδδῃ ; 
1: δΔηά {δεγ βρίεα οὐυὲ πε δὰ ἔγοπι 
(6 τ]άογης55 οὗ δίῃ υηΐο Ἐδποῦ, 
ἴο ἴπ6 δηϊογίηρ ἴῃ οὗ ἢ πιδίῇ. 

5 “ἸΑηά (ΠΟΥ τεϊυγηςα {γοπ 
ΒΡυΪηρ οὐ πε ἰαπὰ δὶ (ὃς επα οὗ 
ἔοτῖνΥν ἄδυβ. 8. Απὰ {Π6} Ἄοδπιδ ἴο 
Μοβοϑ, δηά ἴο Αδζοη, δηά ἴο δ] 
{π6 οσοηρτοραίίοη οὗ [ῆς οἰ] ἄγε οἵ 
1ςγδοῖ, υὐΐο ἴπ6 νυν] ἄσγηε55 οὗ Ραγβδϑη. 
82 Αηὰ (ΠεΥῪ βργεδὰ δῦϑγοδαά διποηρ 



. 4 {δε {πη οἵ ἰξ, 

ΧΙΙ͂Ι. 

5. Ἡονθοῖς (ῃς 
Ῥεορίς ἰμαὶ ἀννεῖ] ἰῇ ἴδ ἰαπᾶ 19 
βίγοηρ, 8ηα (δὲ οἶτ168 αγὰ ἐογιβεά, 
ΝΕΓΥ ρδτοδῖ; δηὰά τνὸ δἷβϑο δϑὰνν ἰῃ8 
οι! ἄγε οὐ Απαῖς ἰπογο. 19 (Απιαϊοῖς 
85 ἀνε! !ἶηρ ἴῃ ἰπῸ ἰαπά οὗ [86 
Νερςοῦ, ἀπά (πὰ Ηἰεῖο, ἴπ ] εδυπίία, 

δηά ἴδε Απιογίίαεα τνεγα ἀννεῖπηνς 
ἰ ἴῆς πιουηίαίη, δηά ἴπΠῸ Οδηδδη- 

ἧἷϊε νν89 ἄννε] ἶπηρ Ὀσσιάς ἴἢ6 86 
δηα εἷοηρ ἴῃς 5Ξἰάς οὐ Ϊογάδῃ.) 
80 Αηα Οδ]ςῦ 5116 τἰἢ 8 Ῥεορῖςα θ6- 
ἔοτε Μοβεβ, επά 5], γε οὐρξῃῖ ἴο 

ο ὕρ δῃηά ροβ8658 ἵἱΐ, ἔοσ ΜῈ δγὸ 
αυϊΐα δο]ς ἰο ονεγοοπα τ. 51: Βυι 
186 πιο ἰῃπαὶ τυοηῖ τυ Βίπι 5616, 
Ὗνε οδηηοῖ ρὸ υρ ἀρδίηϑί {πὸ ρδορῖς, 
ἴον ἴὰ 15 βίγοηρεςγ ίδδη τς ἀγα; 53 δπά 
411 {ΠῸ ρεορῖς οπι νὰ βἂνν ἴἢεγα- 
ἷἴῃ ὅγὰ χρῇ οὗ βἰδίυγα  δηᾶ ἱἤογα 

νὰ 580 ἴῃς ΝΕρἢΠηὶ (1πῸ βου οὗ 
᾿Απδῖς ἄγ βοπὶα οὗ ες ΝΕρΡὮΏΠΙπι}ν 
ἀπα ννὲ γεγο ἴῃ οὖν οὕνῃ 5'ρῇῆ 89 
τ ΔΒΞὨΟρΡΡεΓβ, δηὰά 50 νὰ νεγα ἴῃ 
{πεῖς ϑ' ρἜϊ. 

141 “΄.. . δηά (ΠδνῪ μανε ἕογίῃ 
{πεῖς νοῖσο, δηά [(ἢς ρεορίες μερὶ 
πὶ πἰρῆϊ . .. ὃ δά ν»ῇοεγείογα 
ἀοϊῃ ὙδΏνεἢ Ὁγίηρ υ8 υπίο (18 
Ἰδληά, ἴο [411 ὉγΥ ἰπΠ6 βνογά Ὁ Ουτ 
νυῖνο5 δηά ουὖῦ {16 οσθ 8 5841} θὲ ἃ 
ὈΓΕΥ : ψογα ἴἴ ποῖ Ὀοϊῖος ἕογ υ5 ἰο 
τεΐυγη ἰο Ερυρὶῦ 4 Απά {δον 5αἰά 
οὔθ ἰο δηοίμον, [οἴ υ8 πιαῖο 5 

ἃ εδὰ δηὰ γεΐυγη ἴο Εργρί . ὁ ο 

81: Ὑδῆννοἢ ἀεὶ ἴῃ υ8, ἴΠ6η ς 
1 Ὀτγίηρ ι.8 πο [{Π18 ἰδηὰ δηὰ 
Εἶνε 'ἴ υηίο υ8; ἃ ἰδηά ννϑ]οἢ ἢονν- 
εἰ νὴ πὶ κ δηᾶ βοπον. 9 Οηϊγ 
τεῦεϊ ποῖ αραϊηϑὶ Ὑδῆνεῃ. Βυϊΐῖ 45 
ἔοτ γου, ἔεαγ γε ποῖ (ἢς ρδορῖςε οὗ ἴῃς 
Ἰλῃηά ; ἴον {π6ὺ αὔὲ οὖῦγ Ὀγεδά : (πεῖς 
βῃδέάον πᾶ5 ἀεραγίεα ἴγοπι ἐπ 6ΠΊ, 
τυβεγοαϑ Ὑδῆνοῃ 5 ΨῈ ἃ: ἔεαῦ 
Πδαὶ ποὶ.᾿ἢ 

121 

{πε οπιϊἄγεη οἵ ἴςγαοὶ δὴ ονὶ] γεροτί 
οὗ {Πε6 ἰαπὰ τυβίοῃ ὑπὰν παὰ ϑρίοέ, 
βαυΐϊηρ, Τῆς Ἰδηδ (Πγουρ ἢ νυ ἢ τυ ς 
Ραϑβϑϑεά ἴο 900 ἰΐουΐ 15 ἃ ἰδηά {παὶ 
εδίες ἢ υρ 115 ἱππαδιδηξϑβ. 

11. “Λπά δ] ἰῇ σοηρτοραίίοη 
πεά υρ ((Πμεῖτν νοὶςς), 3 Δηά 411 {Π6 
οὨϊ γε οὗ [5γδε] πιυγπιυγοά αραϊηςί 
Μοβο8 δῃηὰ δρδιηϑί Δδάγοῃ ; δηά (ες 
ψ οἷα οσοηρτορδίίοη 5δἰα πηΐο {Π 6π|, 
ἵνουϊά ἴπδἴ ννε 84 αϊεὰ ἴῃ ἰδὲ ἰαπά 
οὗ Ἐρυρί! οὐ Δνουϊὰ τπδξ πῃ 1815 
ὐ]!]άογη659 τὸ Πα ἐϊεα } δΎΒοη 
Μοβεϑ δῃὰ Αδγοη [61] οἡ {πεῖν ίδοες 
Ὀείοτο 411] {δε ἀϑϑεπιῦϊν οὗ ἴῃ 6 οοη- 
δτεραίοη οὗὨ (πε σπ]άτγεη οὗὨ 15τδεὶ. 
δ Απά ]οβῆυδα {Π6 βοὴ οὗ Νυη «πὰ 
Ο δεῦρ ἰἢς6 βοὴ οὗ ᾿ερῃυπηθῆ, ᾿νῆο 
τνογα δαιοηρ πεῖ (Παἰ βρίεα οὐἵ ἴΠ6 
ΪἸληά, τεηΐ πεῖς ργπιεηίβ, 1 δηά βδἰ ἃ 

υηΐο 41 (ἢς σοηρτοραίζοη οὗ [ἴῃς 
οπ]άγεη οὗ ᾿ϑγδεϊ, βδαγίηρ, ΤΠ ἰδπὰ 
(Ὠγουρὴ ΜΝ ΏΪΟἢ νν6 ραϑϑοα ἴο 5ΡῪὺ 1 
ουἱ 15 8ὴ εἀχοεοάϊηρ νοοά Ϊ͵δπά, 
10 Αηά 411] ες Ἑσοηρτοραίίοη Ὁδάς 
βἴίοηθ ἴποπὶ ἢ δίοηθϑ. Απά (δε 
δίογυ οὗ Ὑδῆνεῃ δρρεοαγοά ἴω τὸ 
ἴοηΐϊ οὗ πιδείϊηρ υπΐο 411] [6 οπι] γε 
οὗ 15τγδε].᾿" 
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ΤὭδπ (οἷον Μοβαβϑ᾽ δερυπιοηΐῖ ΤΉδη (Ο]]ονν5 ἴῃ 1435 9 (πιαῖηῖν ΡῚ 
νὰ Ὑδθνεἢ, Ηἰβ γορῖγ, δηά ἱῃ6Ὲ ἴδε σοπάεπκηδίίΐοη ἴο ἔογίυ γεᾶγθ᾽ 
ἐχαπιρίίΐοη οὗ Ο(αδϊεῦ ἔγοπι ἱῃ6 5βδε-ὀ ψνδηάογιηρ ἔοσ 411 (ῆ6. ρεορῖε, δηὰ 
ἴεηςα ρᾳ5586ὰα οἡ {πε γεϑὶ, 1411... 1ὴ 6 ἀεδίῃ ἴο 81] ονεγ ἔθη γεδγβ οὗ 
σοσιπηδηά ἰο ἰδίκο ἰῃς Εεά ὅεὰ γουῖϊα, δὅξγρὲ ὄχοερῖ ]οϑῆυδ δηά (δ]εῦ. 
ν. 5, δηςιίης {116 αἰδοῖ οὐ (ἢ6 

Οδηβδηῖϊ 65 δηά ᾿Απιδὶ οἰκῖε5, ν. 9.55, 

Ῥαία 2ῶὃν ἐλο ῥνεοεαίης ἀπαϊγείς.---( Ῥ. 143: 39. σοπηδοίβ τυ 1οἷΣ; 
(86 ρμἵογυ οἵ Ὑδμνοι (1419 η.); Αδγοὴ (1335 145. δ 35); (δες σὲ οὐὗἨ ἤδῆχεβ 
(146 1), 1π6 οἤδηρε οὗ [Ὀοδϑῆμδ᾽β δῆ (1.4.5; ορ. ἡ. 1γ8 1δ 4510 Ῥὴ, (Π6 
Ρτεςΐβα ἀεϊογηγίηδίίοη οὗ ρὲ δηά ἐπα (1433: 3). [1ἰηρυϊκιϊςαι!γ, ποῖς ν.ἢ 
(ερ. ΟΗ. 1:8ςα), ποῦ 1535: “16 (ςρ. 16 418 ηπ.}, ΚΦ) 122 (ερ. γ3 π.), τι» 135 
1.4." Ἵ. δ. 1. 10.27.5. (135,}, 09 οΥ .5 14 11.39.5. Ἴκο Ἰκὸ 147 (ΟἩ. 63), ΟΣ. 
1410, Ἵν 14 ((Η. 111); 4130, 85 ᾿ἰπκίηρ ραγίϑ οὗ (15 ραγίϊουϊαν ἡδγγδῖϊνο, 
ὝΩ 142. 16(. 51, 25, 82 1, .,6{- 86. 85 Δῃᾷ {υγίπεγ 3 ὯΡ 1252 147, ΠῚ Κ'ῺΣ 1.553 τ4Ὅ81.. 
(2) ]1Ε. Νοίε σεησγαῖν ὑπὸ νἱνίπε88 δπαά ρος ιγεβαυθποβα οὐ 1815 ἴογυ 
ἃ5 Τοοιῃραγεά 8 Ῥ, δι». 142590.35. 7.0 δηά 1317: (45 οοηίγαβίοα τ τΠ6 
δ᾽ ΠΡΙς “ΡΥ οὐδ᾽ οὗ Ρ). ἴη ἀεῖίδ!! ποίς {πὸ δῦβεηςς οὗ Ρ᾽5 ρϑου ]αγιε 5 
δηά {Π6 ρέβεηοα οὗ οσογίδίη ὑνογαὰβ οὐ ρῆγβαϑοϑ ομαγδοίογϑιῖς οὗ 1Ε-τῆσο 
νον Δ ν.}9 ((Η. 165), πτκ ὃν» ν.39 (121 π.}, Ὅο νι ((Ἡ. 219): 566, 
Γυτίδες, ΓΗ. πλᾶγρίη8. 

716 ἐχίεπέ 97 }.---Ἰὴ ο. 13. ΟὨΪΥ ος ογ ἴτνο αἰ δγθηςθϑ 85 ἴἰο {πὸ ᾿ἰἰογατν 
ΔΏΔΙγ515 681} ἔογ πιοπίίοω, [Ιἡ ν. 3 ΟΗ,. ([οἹοννεὰ ἀθονθ) ποῖ υπγεδϑοηδΌΥ 
866 ἰπ ΥἹΠῪ ἴπε ἱτπητηοαϊαία οοηιϊηυδίίοη οὗὨ ν.175 (Ρ), ἀπά γεραγὰ τ» 68 1Π6 
ἀουδίεϊ ἴῃ 1Ε ἴο ᾿ϑν» ν.33: ορ. ὧν δηὰ ποῦν ἴῃ ν, τὸ, Βαὶ πιοϑὶ αϑϑίρβη 41} οὗ 
ν.3.: [ὁ ΡᾺ Μοτζγα ἀουδίξιϊ 15 ἴπΠ6 δϑϑϊ ρηπιοηὶ ὅ᾽ οὗ 811] ν. 35 τὸ Ρ : ἴἴ οοπίδιη5 
το τηϑτῖς οὗ Ρ΄ 8 ϑίγϊἊ, δπά [Πε δες ἐπαὶ 86 Βεῖϊρῆι οὗ ἴπ6 ἱπμβεαθίίδηϊβ 15 
ἰτῖος τγοίογγεά ἰο 15 ἱπϑυβῆοϊεηΐ ρῥγοοῦ ἰδαΐῖ οπα οὗ ἰμεβα γοΐδγεηςσοβ πχυϑὶ 
(411 ἰο Ῥ; 147 Ἰρῃογοβ ἴπε ροϊηϊ, [Ι͂ἢ 14110 ηοἱ ζε55 ἤδη 8 δϑϑίρηεά δῦονε 
5 ἀεγίνοά ἴτοωω Ρ; ΟἩ. αἰϑϑίρβιῃ αἰβϑὸ ὑγοπ ὕκ πο Ἵπ ἴῃ ν.Ἀ, Κις. (ρ. 
ςό2[.) ν.ὅ, Οοτγη. (ΣΦ ηἸείξωμρρ, 19) ν.ὃ ἀπ ροΞβ5ι0}} ν.6 ἴο Ρ; δυΐϊ ἴΒογα ἰ9 
ηοίδίηρ βυβῆοϊεπ  ν ομαγδοϊογίϑιίος ἴῃ ὑπ βέγία ἴο ἠυϑιν (15, δηά ν᾿ Ἀ" ὃ: 
5661 ἴο Οσοττεβροηά ἴο ἴδα παΐυγε οὗ δ τερογί οὔ (πε βρί65 ἰη ]1Ὲ. ΝΗ η 
14.35.88 ἸὭΔΩΥ ἀεἰεςξ ἃ ἔγαρηεηί οὗ 1ΕἙ, ἰΒουρῇ ἴδμεν ἀδεὲς 65 ἴἰο (15 Ἔχίςηϊ; 
(5 Ὠτ, δϑϑὶρὴ8 ν,21..33 [ὁ ]Ε, Βδοοη ἴο }; Ὦϊ. ν. 83 δηά ἢ ν.5 τ΄ο ]. 
Βδοοῦ υγρεβ ἴἰῃδὲ (Π6 παγγδίίνε οὗ ] ἴῃ ν. 11:3, Ἰησοταρίεϊε ἴῃ ἰΐβε!ῖ, 8. οοτ,- 
Ρ]εἰεα ὉΥ ν. 2 5. ΥΠΙΟΒ ἰδἰΐες νν. ἀυρί!οαῖα Ῥ᾽8 παγγαίϊνα (ορ. ν. 9 συ τἢ 
ν.53). Οἱ [πὲ οἰμεγ μδηά, ν.8' 5 οἵ δαϑν ἀϊνοτγοςά ἔγοιι ν. 9, απά ν. ἘΞ 18 
οοηπεοίοα τὔῖϊπ ν.9 Όγ οϑ 5, Ἴδε οἰϊδίίοη οὗὨ ν.8}8 ἴῃ Ὁΐ. 1855. ῥγονὲβ 
ποϊμίην, ἔος ἴεγε (πα οἶδυβε 8 ἃ ἰαῖε 5]ο88 πηκηοόινη ἴο πα. Τῆς δοῦν 
(Πδὶ 86 6:}8 ἴο ὅο τηοβὶ Ἰυδίίος ἰο ἴδε δοῖβ ἰ5 (Παὶ ν. 3588 19 ἃ ρα 55 Α Κ»Ὲ το πὶ 
Ῥ, ἐχρδηάςά ἴω νι ἢ Ὁγ δὴ εὐϊῖονγ υδβίηρ,, Ὀυϊ γεοδϑίίηρ, οἱάεγ ωἡχγχδίοσιδὶ 
ἀετϊνεα ἔγοπι οὐ 411|δὰ ἴο 7Ε ; Ββεηςς (δε σοηποοξίζοη οὗ ν. 315 ἢ ν.δ; ορ. 
Ἧνε. Κυε. Οογῃ. ἴη 148. οἴἶδυβα ὦ ΏΔΥ νν6 11] Ὀ6 δϑϑϊρηοά (ἢ ΟΗ.) το Ρ 
(ςρ. ν.33); Ὀυϊ οἴδυβε ὁ ἰο ΤΕ ; ἴδε οβδηρεα οὗ διιδ᾽εοϊ ἔγοσι “" ο άγεη οὗ 
14γῶεῖ"" ἰο “186 ρεορῖς (ορ. 14} 2..) ἕδνουτϑβ ἴῃς ἀϊνί βίο. 

5 Ἐσευϑ5, Οτυρρο (Ζ4 7}. ἰχ. 1τ41-.42}, ϑῖγσ., Ο(Η, 
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ἴῃ Ρ᾽ 5 κίογυ, ἴββη, Μοβϑβδϑ, δ {με ἀϊγεοῖ σοπιητδηά οἵ Υ̓δῃινθῇ, 

ἀεβραΐομες ἐννεῖνα βρίθβ, οὔδ αίκθη ἔτοπὶ δδοῖ {γί θε, ἰο ἔγάνεῦϑα 

Οδηδδη, δηά ταροσγῖ οὐ {π6 σουηῖτυ. ἴἰῃ ἰογίυ ἀδγξ [Π6 5ρ165 

855 [γοιυρ ἢ ἔγοπι νπδΐ νὰ συ σοασ ηἾΥ ἴπ6 σουϊπεγηπιοσῖ 

ἴο ἴπε ποτγίμεγήμηοβς ροϊηϊ οὗ ὕδηδδηὴ (Στ ν. 51: ορ. 3453:8) ἀπά 

τοῖΐυσγη. ΤὍΤῃα πιδ)ογυ σγοροζῖ τπ6 ἰδηάὰ ὑηρτοάμποιϊνεο---ἃ5 ἰη- 

ἀεεά τπ6 οοηίεπιρούδγιθς οὗ Ηδρρδὶ δηὰ Νεβοηλδῃ ἴῃ [ἢ 6 

βἰχίῃ δηά ΒΗ οεπίυτγιεβ ἐουηά 1 ἴο Ὀε (Ηδξ. τ΄ 219, Νεῇῃ. 5); 

Ὀυϊ ]οβῆια δηάὰ Οδὶεῦ τεροζὶ ἴ ροοά---β 1 δρρϑαγεά, ἔογ 

δχδιηρίςα, ἴο ἴπ6 οοπίεπηρογαγθβ οὗ Ηοββϑᾶ (ς. 2). Τῆα ρβορίθ 

ταυγηλυγ, δα Ὑδῆνεῆ, ἴῃ Ηἰς5 ρῥγονοοδίΐοη, σοπάδηγμῃβ {Π6 

Ῥεορΐςα ἴο ἔογΥ γεαγϑ᾽ ψδηάογιηρ, δηὰ 41] ονοῦ ἔννοην γαδβ 

οἴ δρε, ἌἼχοερί Οδίερ δηά Ϊοβῆυδ, ἴο ἀδαϊῃ ἰπ [6 νυ] ἀογη655. 

Τῃα ἱγανογβίηρ οὗ ἴΠ6 ψῇοϊα σουπίγυ, ἀρραγθητν ψιπουΐ 

αἰ δου ν οὐ ρτγεσοδυζίοη ἴαίζθη, βοννβ ἴΠ6 58πη16 σιδηθγδ ἰϑδίΐοη 

οΟΥὗἨ δαύΐγ ἔγαάιτοης δηὰ ἴῃ βδπὶα ἱπάϊδγεηοα ἴο Ὠιβίοσγίιοδὶ 

τε 165  οἢ ἀγα ουηά εἰβενθεγα ἰη Ρ. 
Ι͂π ΤΕ 41] 15 ἀϊδεγαηῖ, [ἢ8 πιθὴ ΡῸ τπΡ ἔγοπι Κδάδβϑῃ ἰηΐο 

16 ΝερΈΡ ; ἴον ΡῸ 85 ἴα. 8ἃ5 Ἡδρτγοη οσγ Εξῃοοϊ: ἴῃ γ την 

ΠοπΊθ βίδαρεβ ἴο οοπῆγηι ἔδπδὶσγ γεροτί οὗ [ἢ6 ργεαΐ ἰδγ Πγ οὗ 

1πΠ6 σουηίτγ. Βυξ ῆδΥ Ὀγηρ Ὀδοῖς αἷςο ἴα]6ςβ οὗ ρίδηΐῖξ δηά 

βἴσοηρ οἱζ65; (ἢ6 απ, (Π6Υ 540, 18 σδυζδιηἷγ ρσοοά, Ῥαυϊ 

ἰηνῖηοῖ 6. Οα]οῦ δἷοηθα ἀἰϊἰϑϑεηΐῖβ ἔγοπιὶ {Π|5 νίενν δηὰ δη- 

ἀεανουῦβ (οσ βδιιρρογί Μοβϑϑ᾽ δηάδανουσβθ) ἴο σοηνίποα {Π6 

ρεορΐα πδῖ, σίγοηρ ἴῃ Ὑδῆννο᾽ 5 ἤσθβθηςθ, ἴὮΘΥ ἀγα πόσα ἴδῃ 

εαιδῖ ἴο [πα ρεορΐε οὗ Οδῆδϑδη. Βυΐῖ ἴπε6 ρεορὶε δὔὰ αἰταὶά, 

δΔηά ταῆιθα ἴο ΡῸ ἔογνναγά. Ὑδῃῆνθῃ ογάδγϑ ἴπ6πὶ Ὀδοὶς 'ἰηῖο 

1ὴ6 ν]]άογηθθ5. ὙΠδη {π6 ρεορία γαρθηῖ, δίΐζδοκ {πὸ ᾿Απηδῖε- 
κιίε5. δηὰ Οδηδδηϊίδβ, Ὀυϊ ἃγὰ ἰογβαίζο Ὁν Ὑδηνθῃ δηὰ ἀε- 

ξεαϊοά. 

7ἦε ςεῤαγαΐέ 5ἰογίες οὐ 7 απὸ Ἐ.---ιῃουϊ δεἰοπιρίπο ἃ οσοηιρίεῖς 
ΔΠΑΙγϑ5 ἴω ἀοίδι!, ἔος νοῦ 1η6 ἀδῖα ἀγα ἰηϑυβῆοϊεηί, [ἴ πιιϑὶ δυβῆςς ἰο 
Ῥοϊπηξ οὐυΐ ἢογε νῆδί πλδὺ αν Ὀδεη [Π6 τηδίη [εαίυγεϑ οὗ ἴῃς ἴννο δἰαλ]δγ 
βίοτοβ ῃδὲ ἀρρϑᾶγ ἴο 6 [πβδεὰ ἴῃ 1ΕῈ. Τμαὶ ἔνο βἰογίεβ αἀγὰ ἴῇεγα οοσῃ- 
Ὀϊησά 15 γτεπάογεα ργοῦδῦϊς, ποῖ ΟὨΪΥ ὉΥ ἴπῸ πυπιετουβ γερεϊ 05 δηά (Π 6 
ἀἰδσεηςαϑ οὗ ἤδγ68 ογ ἴδγῃϑ, Ὀυϊ 4150 ὃγ ἴδε δοὶ (δὶ Ὠἱϊ. 139. 46 (ΉΠ1ονν5 
οὔ 8εῖ οὔ ἰεγηβ ἴο (με Ἄχοϊυβίοη οὗ ἴῃς οἴπεγ. [ἴῃ οπα οὔ {656 δίογὶ 65 (Ε΄ 5, 
(οἹ]οννεὰ ὃγ 1.), ἴδεδη, (ΠῸ βρὶεβ8. αγὰ Ὀιάδη ἴο Ρὸ υρ ἐμέο ἐδ »ποιόρζα ἴνι5 
(13}1} 181 οἶδυ8ε), δηὰ ἰο Ὀγίπρ' βϑαπηρ[68 οὗἩ (δε ἔγωϊ οὗ ἴῃς ἰδηά (ν.395) : 186 



134 ΝΌΜΒΕῈΒ 

3ο 88 ἴδλν 8ἃ5 Σςιλοῖ πὰ Ὁγίηρ ἔγυϊε ἴβδησα (ν.33.). Τὸ (815 βίοτυ ποσὰ 
ΤΊΔΥ ξαυγίῃος Ὀεϊοηρ ν. Ὁ (ἢ ραγῖ : δἱ 1ἰεδϑδὲ ἴῆε 1δαϑὲ οἶδιι5ς), 5 ([αϑὲ οἰδιβ6), 
δ2υ, δ. Ϊῃ ἰῇς οἴμεγ ϑίοσυ (Ϊ) ἰδ βρίὶεβ ἄγὰ βεηΐ ἰηΐο {86 λίερεδ (14}} 1πϑοϑὲ 
εἶδιιβα Ῥυξ οη6) δἀημὰ ρΡῸ 85 ίδγ 85 ζεδγοη (ν. 3). Τὸ 118 ἴμεγε σζῶαγν διγῖ ες 
Ὀεϊοηρ 1318: (πὶ ἴῃς στηδίη), ν.3. 5. Ου 1411:32 (πεἰῖδες 1 πος ἘΠ) 1435. 39-6 
566 ἴΠ6 δεραγαῖα ἀἰβουββίουϑ Ῥεΐονν. 

1-.7ἃ. ΤῺΘ 86] θοῦϊοῃ δπὰ ἀθβραίοι οἵ ἴδ ὕνχοϊνθ 8ρ168 (Ρ). 
-- Ἴδνίπρ τοδοῃθα ἰδ νὴ] άδγηθϑβ οὗ Ῥαγδῃ (1. 2), Μοβες 15 

σοπηπιαηάοα Ὀγ Ὑδῆννεῖ ἴο 5Ξεἶθοϊῖ ἔννεῖνα πιο, οὔδ ἔγοπὶ ἘΔ Ο ἢ 

ἐτρ6, δηά ἴο βεπᾶ ἴπδπὶ ἤδηςσα, ν.8, ἴο 5ΡῪ ου᾿ ἴπε ἰαπα οὗ 

Οδπδδῃ, ν.ἦ 115, ν 4-1δ ηδλῃηδς οὗ ἴῆς 5ρῖθβ ; ν.16 ἩἨοϑῆἤδδ' τε- 

ηδιηδά Ϊοσῆσδ. 

1. Ακπά γαλιοσὴ ϑβαϊά πρΐο 0565] Δοοοτάϊηρ ἴο Ὧϊ. 153:- 
1 ᾿ινὰ8 ἴπ6 βυρρεκίίοη οὗ {π6 ρεορίε ννῇϊοῖ ἰεαὰ Μοβεβ ἴο Ξεηά 

ΙἼΘΏ ἴο τοοοηποίίγα ἴπε ἰαπά. Νοίδιηρ᾽ 15 βδαιϊἃ ἤεγα οὗ 1π6 

ρΘορἑθ᾽ 5 βδυρσοκτίοη ; ποίῃιηρ᾽ ἴπογα οὗ (π6 αἀϊνίηθ σοηπῃπηδηά. 

5. εῖδ σοπιθίηδϑ ἴη6 ἴννο δοσουηῖβ ΌΥ ργεῆχίηρ ἴο ἴῃ6 ῥγεβεηΐ 

ομαρίογ ἴπ6 βυῦδϑίδηοες οὗ Ὠι. 130-280. ΟΠδηρίηρ ἴπ6 ρογβοΒβ 50 

8ἃ5 ἴο πῆᾶΐῖα ἴῃ ραβϑθᾶρὲ γεδά δ5 ἃ πδιζγαίΐνα ἰὴ ἴπ6 ςγά 

Ρούβου : ἔογ δι πΠΊ11 τ ἰηδογίίοπβ ἰ 5. 566 Ἰηϊγοαμποίίοῃ.---, Ζᾷς 

ἰαπαῖ οΥΓἹ Οαπααηπ) (2) γνδ) ὙΠῈ τερυϊαγ ἴεγηὶ ἴῃ Ῥ ἔογ {πΠ6 
ἰδηὰ οὗ ριοπιῖίϑδε; :ξ οογίδι ηἶγ μᾶὰ5 {15 οοπποϊΐδιίίοη ἴῃ 2445, 

αη. 1γ8 “85, Εχ. 64, [,δν. 1838 2:33, Ὠ:. 5259; ῥγοῦδροϊυ, 

αἶδο, ἱπ πΊδηΥ οὗ ἴδε ταπιαϊηΐϊηρ ρᾶϑϑαραβ, δῦοιϊξ {πι|γῖν ἴῃ 

ΠυΠΊΡασ, ἰπ νοῦ Ῥ' Ἔπιρίογβ πε ἴεγηι ((Η. 4). [πη ΤΕ, οἱ 

(Π6 οἴποῦ δηά, 1 πδνοῦ ἀρρεαῖβ ἴο ροβϑϑθβ8 {π|ὶ5 σοηποίδ- 

τἴοη ; δηά 15 πιυοῖ 1655 ἔγεαυθηςγ υδεὰ τπδη ἴῃ Ῥ, Οσουγγίηρ, 

βανογδὶ {᾿π|ὲ5 ἴπ τη. 6. 42. 44. 45. 47, δηὰ οἰδπαγννδα οὐἷΐν τη 

απ. 455 5οὐ, 05. 248. Εογ {πε ἰδηά οὗ ργοπιῖβα 1 διιρίουβ 

ἃ νϑτιϊοῖγ οὗ ἴδγπιβ, δ... “1π6 ἰαηά οὗ 16 Οαπδδηϊδ᾽" (γι 
“})2Π), Εχ. 1311; “τῆς Ἰδηά {π401 ψ1] σον {π66,᾽ 6η. 12}; 
“[ἢϊ5 ἰδηά " (6η. 127 157-18 )4ἴ.--οΟοἴ, 1γ5 Ρ): σρ., ξιγίπαγ, ση. 
2813 Νὰ. τοῦϑῦ 1449, ὙὝΠασα ἴογπηβ ᾶῖα δοχηδίϊπιθβ ἀδβηεα ὉΥ͂ 
1Π6 οοηΐϊαχῖ; 6... 1 15 ἴ1η6 ἰαπά ἴῃ ν μιομ τ6 Οδπδδηϊα ἴδῃ 

ἄννεῖῖ, αη. 126; οὐ τὲ Ἰαηά ““ἔτοπι 186 τῖνεγ οὗ Ερυρὶ ἴο {88 

ατοαῖ Εἰνογ," αη. 1518. πῃ 186 7ΤΕ παιγαῖίίναβ οὗ ἴμ6 βοϊ]ουγηῃ 

ἷη Εργρῖ, οὗ ες Εχοάι5 δηά οὗ ἴπ6 νναπάδσγίηρβ, 1 15 “"1ῃ6 

Ια βονίηρ νὴ πλῖΠκ δηθὰ όπου (Εχ. 48 δπά οἴϊεη), [88 

ἰαπὰ βινοῦη ἴο ΑὈγαμαπηι, [ἴσαδο, απὰ Ιασοῦ, οὐ ἴο {Π6 αἰ οτϑ 
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(Εχ. 13}} ,γ»ἷ, Νὰ. 1433, ι. 4133. ,4), 6 ρίδοθ ψπμῖοῖ 1 

Πᾶνα ριεραγαοὰ " (Εχ. 2329) : οἵ. ἔχ. 6’, Πι. 422. (Ρ)ὴ. Ὁ αρτεϑβ 

ἴθ τΠ1|5 υϑᾶρα ἢ ΤΕ δραΐϊηβδέ ΡᾺ Ουϊδὶάς ἴπ6 Ηεχαίδαοῇ 

“6 ἰαπά οὗ Οδηδδῃ " οσοισα ΟὨΪΥ 85 οί ον :---ἰυὰ. 2115, 

ΕζΖεῖϊς. το (1γ4), 5. ᾿οϑϊ τον Γῇ. 1618. -Εογ ἴη6 εχίθηϊς οἵ 
(ογγϊοσυ οονεγοα Ὀγ {πὸ ἴογπὶ (45 δε ὉΥ Ρ), 566 ν.3 δηά 

Ποῖδβ ἵπεγα; αἷβο 4455..- ὐλαδὶ γ6 σομαἢ ἴμῈ βυδ)εοῖ 15 Μοβεβ 

αῃᾶὰ Αδγοῃ δπά δἷϑο (9) ἴῃ ες ψνῇοΐα οοηρτερδίίοη, ορ. ν. 5; 
Ὀι ἴῃ νῖον οὗ ν.]- 35. 88 11 5 Ῥαεϊζογ ἴο γτεδά σῇ ΟΧ 9. 5. “ «λαϊέ 
λοις (ἴῃ 6 βυδΊεοῖ Ὀεὶπρ Μοββϑ) ϑοηω.---- Εὐδῦν ομδ ὦ 2᾽γίησο 
α»ηποηρ ἔλθη) Ἑδοῖὶ {τὲ πδὰ τῆοσγε ἴδῃ οὔθ “" ργίηοθ ᾿᾿ 

(5 ...}.552)) ; ον ἴΠ6 5ρίεϑ (ν. 18) ἀγὰὲ ποῖ 1ἴπ6 βᾶπια ρεορίε δ5 ἴῃς 

τεργεβοηϊδιιναβ οὗ ἴῆς {γῦεῈ5 δὲ {πΠ6 σεηβὰβ (16 16); γεῖ ἴπ6ϑς 

Ιαϊίαγ αἰϑθο ψψασγα “" ργίησδ5 οὗ [πεῖν ἐδί πο τθ᾽ γῖθες " (116). Νοίο, 

ἴοο, παι ΕἸεἰαΖαῦ 15 διοῃργίποα (δ) δ })}) οὗ 1Π6 1,δν]ῖ65, 482, 
566. αἷϑθο 435 π᾿ δπηὰ 1:52. ὙὍΤἢα ἴεγπι οὐ ρίῃα! Υ ππεδηΐ “’8η 

Ἔπιϊηθηΐ ρεβοῃ "ἢ (ἔτοπὶ δὲ) ξξ ""ἴο {π| ὕρ ), ογ, δοοογάϊηρ' ἴο 

ἃ ἰ655 Ργοῦ Ὁ Ϊ6 νίενν οὗ {Ππ6 οἰ ὙπΊιοΪοΟΡΎ, ἃ “"“5ροκαεβϑγηδη ᾿ (το πὴ 

ΝΣ) τὸ ΟῚΡ δὲ) τὸῈ ““ἴο ΠΠ|ϑ ὰρ {π6 νοῖοε," ορ. ΗἩοδηηαηη, “ότι. 

7π5ἢγ. 55; δηά, ἴοτ 6 ἔογηη, Βαγίῃ, 2.8. 1256).----Ὁϑ. Ζ.6 
“οἱ άφγη:655 οΥ]}αγα") τοὶ ἡ.---Α ἐλδ σορε»παγμζπορξ οΥ αλευολ) 
οπα οὗ Ρ᾽5 ἔδνουγια δηὰ ομαγδοΐαγιβίιο ρῇγασθς Ὠγ. 2.0.7. 134, 

ΠΟ. 41.--ΑἘἼδασς οΥ ἐλο ολιϊάγοη οὗ 7ογαο1) 6 τεργεβεπίδενας ἴῃ 

116 γα οδ᾽ἱεσά ““πεδάς (Ὁ) οὐὁἨ {Π6 (πουπαπηάβ οὗ 15τγδοὶ."-- 
4, ΤΆσοο τοῦῦό ἐλοῖγ γιαη! 65} .. . ΠΟΘ ΤΟΝ ἰ5 [Π6 οοπΊπιοη 
ἔογπιυΐα ἔογ ἱπίγοάποϊηρ ἃ [ἰ5ὲ οὗ παπηδϑς ; ἰΐ 15 νεῦγν ἔγααιθηΐ ἴῃ 

Ῥ (4... ἀπ. 2513, Εχ. τἶ, Νὰ. 16 4417.19. 705. 178), Ὀυξ ἰ5. αἷϑο 
Θπιρίογοα ΌΥ οἴου ννυγὶίθγϑ-- 2 5. 515 2η8, ΕΖεαϊκ. 481, Καὶ. 48, 
ΕΖγ. 8:8, τ ΟἩ. 8883, ορ. ΓΗ. 188".---ἰΟοπα οὗὨ τς {τινεῖνα Ξρίεϑ 
ἀν ἢ τΠ6 ἐχοδρίίοη οὗ Οδὶοῦ δηὰ Ϊοβῆυα γα ὄνοσ πιθηϊοηδά 

εἰβαενῃεγαε. ΑἸ Πουρἢ ἵπεγα 15 0 ϑυοῇ οοηνογρθηοα οὗ ἀν! ἄθησθ 

845 ἴῃ ἴπ6 οΑ56 1δ“1δ τῃδὲ ἐπ6 ρῥσγαβθηΐ 15. δὴ δγίβοῖδὶ 1158 οοπι- 

Ροβεά δἱ ἃ ἰδαῖϊθ ἀδῖθ, ἴπεγα 15 {|||Ὲὰ ρσγουπα ἔογ οοηβάδῃοβ 
πὶ τἰῃς 115ὲ 1.561. οὐ {πὶ 2Δ6 τολοῖς οὗ ἴῃ6 Ὡδπιοὸς νυ ]οΪὶ 

σοπΊΡΟΒβα ᾿ξ, 5 οὗ δποίεπε οτἱρίη. 

Τα τοϊοναπὶ ἔδοϊβ αγὸ ἴπεβε: Τῃε ἔους πδηλδϑ, (δὶεῦ, Ϊερῃυηηθῆ 
(γεῖ οοπιρᾶγε 27εδ. γορ. Δίανιες, ἢ. 204), ]οϑῆυδ, δηά Νυη Ὀεϊοηρ ἰο με 
ἙΔΙῚΥ ἰγαιοη8, ΟΥ̓ [86 τεπηαϊπιηρ ἰννοηΐγ, εἰενο ἀγα οἰμογννίβα αυϊα υπ- 
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Κηονη--ἢε86 γα ἕδρδυ, Οεδαάϊεϊ, δοάϊ, σδαάϊ ("Ἢ : γεῖΐ σοηῖραις ἽΣ 
Γαδδι(:), τ Μᾶς. 232), ϑυ8ὶ, αἀεηλα!!, ϑείδυν, Ναδδὶ, νορδϑὶ, αευ εἰ, Μδςβι. 
Τῆς ἰεχὶ δηά ἱπίεγργείδίίοη οὗ βενεγαὶ οὗ ἰμ686 15 νεγῪ υηοσετγίδιη. Ἂς τὸ 
ἴῃς τεπγδὶηϊηρ Ὠἰης Ὠδηηε5 : ΗοῦΣ (" Π) ἰ5 4150 ἰδ ἤδηῖ οὗ ἃ Εἴογιίς εἰδη, 
Οη. 4653, τ (ἢ. 1: Ῥαὶ οὗ ἃ σοηϊεπρογαγΥ οὗ Ὠανίά, τ 5. 254 (ςδ]1εα 
εἰβαννβεγε Ρδὶε 61); οὗ ἃ ἰαΐες ουγγεηου οὗ 686 ἴνο Ὡδηι68 γὰ δάανα 0 
ἐνϊάδηςθ. ᾿Απγηλ οἱ 15 ἰῃς Ὡδπη)ο οὗ ἃ σοηϊειρογβευ οὗ Ὠαδνίὰ (2 5. οὗ), δυῖ 
Οὐσὺυγβ 850 ἰὴ : ΟὨ, 265; οἡ {18 δὶς ορ. ΖΛ, 47, 245. Ἂνε δανς 
ενϊάδηοα (δαὶ (ΒΞ ἤδπιδ8 ϑῃδηηυδ,, [ρ΄ αἱ ("κ2), δὰ ϑθαρμαΐὶ ᾿τεγε ἴω υ56 
Ὀοΐἢ οοπιρατγαί νεῖν Ἄεαγὶγ (ἰὼ ογ Ὀείογα οἱιβ οεηΐυγυ Β.0.) δηῃὰ 8130 ἰδὶ6 
(566, οὐ δε οπς δδηά, 2 8. 5,6 21}, τ Κὶ. 1τοὐδ; οὐ (δε οἰδεῖ, σῷ. Ν ἢ. 117, 
ι (ΙΒ. 4,43. ςἰ323; ἰῃουρῇ ἰδς δνίάδηος ἔογ ἴῃς εδγὶνγ υβ86 οὗ ϑῃδηιηυδα' δηὰ 
Ιᾳ5΄αἱ γεϑί οὔ υὑποογίδίη γοδάϊηρβϑ (ἢ 2 9. 56 ορ. τ (ἢ. ,χὅ, δηὰ σὰ 
2 ὃ. 2255, τ ΟΠ. 1τ13).. ΤὨς 58η1Ὲ 18 ἴγυς οὗ Ϊοβερῇ (Ὀυΐ δες Ὀείονν οὐ ν.). 
νε αν ῶο διίΐῃμεπις δνίάεηος οὗ ἴπε ΦΑΓΙΥ ΟΌΓΓΕΠΟΥ οὗ οἰἴμεγ Ζδοουγ οΥ 
Μίςμδ᾽ εἱ διποηρ {86 εαγὶγ Ἡεῦγεν, που ὈΟΪΒ Ὡδπιοβ ἅτε οοπηοη ἴῃ 
Ῥοϑί- Ἔχις ἱμεγαίωυγε; 8εὲ ΡΛ. 157, 181, 210, 221; 2166 Τα ςοτηρᾶσα- 
Εν οἷν 5141} υπιῦεγ οὗ σοπηρουηάδ, δηα Θϑρθοῖα!ν οὗ οομηρουηά5 Ἱ δ 
αἰνίπα πδηι6, νου Ὀς νν6}} ἐχρίδίηςα ΌὉΥ δϑϑυπίης δῇ ἐδγὶν ογἱρίω ἔοσγ ἴῃ 6 
Ι15ῖ ; (8ς ἔδοϊ ἰμδῖ ἴῃ 81} ἔδυγ οὗ με σοπιρουηά8 νυἱῖΒ -οἰ (ῃς αἰνῖπε ἤδπὶς 
βίδη8 δῖ (6 εηά, οἡ {δε οἰμες ῃδηά, ροϊπίβ ἰο ἃ ἰαίς ἀδίς, ἰπουρῇ ποῖ νεγῪ 
σοποϊυϑίνεῖγ, ἕο ἴω Ὧο ἰηβίδηςς ἰ8 μ6 ἤγβί εἰσσηεηΐ ἃ ,)γὰ ρέύ, Ορ. οὐ ἴδπεϑε 
δηᾶὰ οἰδεγ πχαίίεγϑ (6 8η1811} ῥγίηϊ ποίς οὔ 1, Α ηοιϊοοδῦϊα ἔσδίυγε οὗ 
1Π6 [15ὲ 18 (6 ἰαγριας. πυῦες (ηἰηο) οὗ ἔογῃβ δπαϊΐης ἰὼ "---. [Ιἢ ἔδνουγ οὗ 
ἴῃς δυϊμοηι οι οὗ (μ6 |5ῖ, 8ες Ηοπιπιοῖ, “ἐεσί. ὕ᾽εδεν εέγωπρ, ὉΡ. 
298-202. 

θ. Οὗ ἐδο ἐγίδο οὗ γμήαλ, Οα]68)] ερ. 4418 (Ρ). Ασοοοτγάϊηρ 
ἴο δηοΐῃπεγ δηά δαδγΐεγ ἰγδαϊίοη, δε ῦ νὰ ἃ ΚαηϊζΖζΖίῖα, 4212, 

]ο5. 145.1.,.--7-11. Τῆς νν. ἀο ποῖ ἀρρϑᾶγ ἴο ὃ6 ἴη {δπεὶγ ογ ρίηδὶ 

ογάδγ: ὈγοῦδΟΪΥ ν.10. 1 σῃοα βἰοοά Ὀεοίογα ν.8 9; [Π6 υπυυδὶ 

βαρδγαίΐοῃ ἰῇ ἴδ ργεβεηΐ αχὶ οὗ ἰϑϑδοῆδῦ ἔγοηι Ζεθυΐοη, οὗ 

ἘρὮτγαὶπι ἔγοπὶ Μδηδϑϑεῆ, δπὰ ἴπ6 ὀσσυτγγοησα οὗ {π6 οἶδιιπα ““ οὗ 

{πῸ ἔγχε οὗ Ϊοβερἢ᾽᾽" δϊογ οηδ ἢ] οἵ ̓ οδερῇ ἢ85 Ὀδϑη ἀϊ5π|)5566, 

811 ροϊπέ ἴο 1π|5 σοποϊ βίου : 566 Φ' χροςίζορ, τοο (Μδαγοῇ), Ρρ. 
225-24ο. ῬτΓΟΌΔΌΟΪΥ, ἴοο, πὸ ἴοχί 15 ποΐ οηἷν ἀϊϑ]οοδίβά, Ὀυϊ 

οογγυρῖ: ἴπ6 πδπιθ5 αδααϊ᾽ εἱ, ϑοάϊ, σδάάϊ, ϑυ5ὶ ἴῃ ν.ἷθς ἃγὸ 

βασρ οἱ ΟΒΙΥ Α11|κὸ, δπὰ ἴῃ πδᾶπὶὲ οὗ [ρ΄ 415 δῖ ῃεσ πιὰὺ ἤδᾶνα 
Ὀδδη δοοιἀθηεῖν ἰοσὶ ΌὉΥ ἃ γερειτοη οὗ βαρ ἔγοπι ἴπ6 Ρῆγαβα 

“οὗ {π6 βοηβ οὗ Ϊοβερῆ."--16. 4 ωΩ οξεος οσαἰεα ἤοσλεα. .. 

)ολμα] ὙΠι[5 15 1π6 ἢγϑί οσοδϑίοη οὐ ᾿νοῦ οβῆυα 15 πηθη- 

(ἰοηοα ἴῃ Ρ. ϑῖποβ, δοοογάϊηρ ἴο ΡᾺ, ἴ[η6 πᾶπι6 οὗ Ὑδῆνθἢ ννᾶς 

ποῖ τονδὶ θα Ὁη1}}} δεν ]οϑδυδ᾽5 Ὀιγ (Εχ. 68), ἃ παπιῈ οοη- 
ἰαϊηΐηρ Ὑεδο τῷ Ὑδῆνεῃ οουἹά ποῖ ἤανθ Ὀδοη ρίνοῃ ἢίπι δὲ 



ΧΙ. 6--7 127 

Ὀϊγιη. Ρ ἐπογαίογα δἰἐγιδαῖαβ [6 παπια ἰο Μοβεβ. ὙΠὲ ρτο- 

νϊου5 γεΐεγεποαβ ἴο ]οβδθδ ἴῃ [ἢ Ῥαηϊδίεοιοι οσουγ ἰη ΤΕ (Εχ. 

2. ΤΠ] ὍΔ ΟσΟΌΓΒ 11 {{π|ὲ8 ἴῃ {Π|9 ἀπά (Π6 πεχί ο. (γείεγεηςσεϑ δῦονδ, 
Ῥ- 132); ἀπά αἷβϑο (ἴπ α αἰδεγεης βεπβο) πῃ 1:95 (Ρ) τοῦ (1Ε), ι. 15, 
ι Κα. τοἱδ-:- 2 (ἢ. ο"ὁ (Ἰεχὲ ἀουδεί), Ἐζεῖς. 205, Ετο]. 115 )5 ,351, ΑἹ! ἰἕγος 
ἰηϑίδποοϑ οὗ (π6 Ηἰἴρῃ. (]1υἀ. 153, Ῥγι 1235... 2 5. 2253, οἱ. Ῥ5. 1833 ἀτγὸ 
ἐοχίυδ!ν ἀοιδίπι!. Ἐπιίγεῖν ἀϊβέγεπὶ τνογά8 ἀγα υϑεὰ ἴο Ἔχργεβ85 (Πα ἰάδα 
οὗ βργυίηρ ουἱ ἰη δὲ, 153..3. Σ ΜΏΙΟΠ 18. ΡγοΟΌΔΟΪΥ Ὀαβεά οἡ ἔπε ποὺν ἰοϑβί ἰηΐγο- 
ἀυςιίίοη ἴο ἴῃς [Ε 5ίἴογυ, νἱζ. ἐπ δηὰ ὑ27 (πὸ ἰδιἴεγ αἷδο ἱπ 08. 147). 
ςσι., ἔγίμεγ, ἢ Ὑῶ, σοηϑ, βίο υβε ΌΓΥ Ῥ ἴιεγς, ΟἾΣΘ ἴῃ Οη. 423, 
705. 21 (1Ε).--οϑικισ] (ἃ Ἐ πιπκῦ; σρ. [μεν. 1433, Ὁι. 4249 ἰη 1ῃ;; ἰπ6 58 πι6 
δααϊίοη ἴπ (τ ἰη 2712 ἀπά ἴῃ ΟἿΑΕ ἴῃ 203, Εογ {πὸ οπιίβϑίοη οὗ πιππὸ ἰπ θοίἢ 
3 απὰ (ζ, 5ες 155, εν. 239 2ς3.--ἼὙ,ὯΝ ΠΡ] Οα κατὰ φυλὴν κατὰ δήμους 
πατριῶν αὐτῶν, 1.6. ὍΠΔΝ (Π᾽3) ΠποΨῸΣ προῶῦ; ςρ. δι. Ὁ, Ἐργ {πε ςοπι- 
Ὀἱϊπαίίοη ἴῃ ἘΞ}, ορ. 116 5, τ0πῷ κῸΣ 3] "3 ΔΌΒοϊι εἶν ἀπά τἱϊπουΐ τῃς 
Αγίϊοϊα πὶ {(π|8 βθῆβε ἷβ γαγὰ ; ΒΏΒ. Ρ. 4826. Τῆς οοἸϊεςίῖνα 5διυδ]. (05) 
15 αἰϊδιγ υϊεα ΌΥ (μ6 βίηρυΐϊαν ργεαϊοδία -- “’ 411 (5ενεγα]γ) 8 ὑγίποαϑ." -- 
ἃ. ν»»σ)] 50 (α' Σαμμου: Ὁιυὲ (χ8 Σαμουηλ, Α"- Σαμαλιηλ; ορ. κοῦ 15. -- 
Ἢ31] [ἢ δὴ δποίεηϊ ἰγδαϊϊοηδὶ ἡδιηθ, 86 ἤδη Ῥογπδρ8 πιοϑη5 ““νεηϊγὶ- 

Ἰοαυΐϑε" (Ξε :» ποῖ ): [δρ. λ΄. τ12 ἡ.---ὃ. ""π] ΟἿ Σουρει, Σουδρι.---12 
ὑπ Ὧ}] 35. σκ"ῦ0..---1ᾷ, Ὅ")] 6, Ιαβει.---48, ᾿κ}κ}} (α Γουδιηλ (Ξε ίη ν.}9 5κ51}).-- 
25] 9 Ὑ35. 

170-290 (ἸΕ). ΤῊ ἸΏΘ} 810 Θμαχρδὰ ἴο Ῥχοοθθὰ ἰηΐο {86 ΝΘ Ὁ 
δ ἃ [Π0 τηοπη δ: η8, δηα ἰο ἱπνοβίϊραίθ [86 παίυχο οὗὨ [ἢ δοπ συ, 

118 181 8ηΐ8, οἱ [105, 8η ἃ Ῥχοῦτ0θ.---ΤῊ6 τεἀυηάδηοα ἴῃ ἴΠ 656 

νΟΓΞαῈ5 18 ἴπ6 ταϑ}] οὗ ἴδε [ιδίοη οὗ βουγοαϑ (] δηά ἘΕ): 566 
αὔονα, Ὁ. 1:22. Ὑηα τεἀυηάδηοα ἰ5 γεάδυοδαὰ ἴῃ 35. ὉΥ [86 
οπιϊϑϑίοη οὗ 81] οὗ ν.1 (αἴϊεγ “" νυν βογείη {ΠῈῪ ἀννε }]} ἢ ἀπά βοπια 
οἶδιιβαβ 'η ν.30,, 5 τῆιι5 ργονθβ ἴπδὲ ἔθ γεάυπάδησα ννᾶ5 ἔδϊξ δἱ 
ΔΏ δαγὶν ρεποά. Βυΐὲ 1 ἄοοβ ποῖ γαργεϑεηΐ πὸ οτἱρίπαὶ τοχῖ, 

ἴογ ποῖα {π6 τοΐδγθησας Ὀδοῖς ἴο ν. θὺ 1ῃ ν. 33, δηά ορ. Ὠΐϊ. 1533, 

]ο05. 14125, ὙΠπουρὴ δὴν ἀεξα!!εα δηδῖγϑῖὶβ οδη ΟὨΪΥ 6 νϑγῪ 
ἰοηΐαίϊνα, ἃ ἈρρΘαγβ ἰἰἰκοῖν ἐπδξ ἴῃ Ὀοΐῃ δουγοθς ἴπ6 σἤδΓρα 

αἀϊτοοϊεα ἴπΠῸ πιεη ἴο οσοπϑοιάδγ Ὀοΐδἢ δε ἡδίυγαϊὶ δηά ἴπ6 ἀείδη- 

δἶνα ομαγαδςίοσ οἱ ἴπ6 ἰδαηά, Ὀυξ ρεγῆδρϑ ἴῃ  (δς ἔογπιογ, ἰη Ε 

{Π6 ἰαϊίετ ροϊηΐ ννᾶβ δι ρῃδϑὶσοᾶ; 566 Βδοοη᾽ 5 δηδγϑβίβ. 

17. Οὁ μῤ ἐλοη)] ἘΝ., ττοηρῖν, 4 ἘΠὶ5 τνἂῪ ᾿᾿; 566 ρἢ]]. η.-- 
79 δὲ Νεροῦ) ΑΝ., πιοϑσὲ οοηξαβίηρῖν, ““βουϊζηνναγαά ᾽; ἃ5. ἃ 
τιδίίοσ οὗ ἔδοϊ, ἴπ6 Ἰοιγπου οὗ ἴπΠ6 βρίε9 ννὰβ πογέλισαγα, ἴοτ 

Ἡεῦτοη (ν.332) 1165 βοπὶβ 70 οὔ 80 χηϊες ΝΟΝΟΝ. οἵ Καάεδϑςῃ 
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(ν.3. ἮΝ. γτεηάδθγς “"Ἰπῖο {πὸ ϑουι,᾽ ἴῃς σαριίαὶ Ἰοεξέες Ὀεϊη σ᾽ 

ἰηϊτεη δά ἴο ννάγῃ ἔπε γεαάοσ [πὲ “" βου ᾿ 15 ἃ [δοῃηϊοδὶ ἴα γπΊ. 

Βαϊ (πΠ6 Ηεῦγενν ἴογπιὶ ἀἰά ποῖ οΥἹΡΊΠΔΙΥ πιεαη ““ βουτῃ,᾽ Ὀα (ορ. 

Αγδηι. 2.}}) ““ἄγγ,᾽ ““ραγοδεβα." ““ϑουΐῃ᾽" 15 ἃ βδεσοηάδγυ βεῆβε 

δΔοαυϊγαα ΌΥ ἴπ6 τνοτὰά (6.». 355, [ο5. 117) δέϊεγ βεί᾿επιαπὶ ἴῃ 

σδηδϑῃ, ἴο ἴπ6 βου οὗ νοῦ 1ἴπ6 ΝΟρΡοῦ ἰᾶῪ ; υ5ὲ 25 “τες ̓" 

ἰ5 ἃ βδοοπάδγυ 5βθῆβα δοσυϊγεά ΌὉγ “16 564. (2.6. ἴῃς. Μεάιζετγ- 

ΓΆΠ6Δη), ΜΙ οἢ αν ὟΝ. οἵ Οδηδδη. Ἐ Τῆς ἀτγὺ δηά οσοπηραγαῖνεῖν 

νογάμγοϊθϑ5 σουηΐγυ πον 45 ἴηΠ6 ΝΕΡΌ ϑβἰγεϊοῃθα βοπὶα ὅο 

γαῖ ]65 πογίμιναγαάς ἔγοπι Καδεϑῇ ; ἴῃ6 σουηΐγυ σμδηραβ ἔογ {Πα 

Ὀειίοῦ δὲ Ὀπμάμογίγαῃ, νοῦ [165 δρουΐ παϊξνναν Ὀεΐνεεη 

Ηεῦτοη δηᾶ Βϑεύθηεθα, πα πιᾶὺ Ὀὲ ἰδθη 845 ἃ ροϊηΐ οἡ {ΠῈ 

πογίμογη Ὀουπάδγυ οὗ ἴη6 Νερεῦ. Τῇ ψῃοῖς αἰϊδίγιοϊς 5 ἃ 

“ἐ ϑανδρ ὨΙΡΉ ἰαηά,᾽ τῃῆῃ68 σἴεδερ τάραεϑ. τ στ Γυηπίηρ᾽ ἔγοτη 

οαϑὶ ἴο ψεϑῖ. Ὑεῖ 1 15 ποῖ ἰδοκίπρ' ἴῃ πιοῦα ἔδγι}]6 νδ]]16γ5, 

ννεγα ὄνεη {πὸ σσᾶρα 845 Ὀδεη ουἰναίϊεα (5Ξεα θεῖον οὐ ν. 3. 

Ιη Πανὶ 5 {πιὸ τΠ6 Νερ ῦ Ὀεϊοηρεὰ ἴο ποπιδά5, Δηά Ξυρροτῖεα 

Ιαῦρα ἤοοϊκβ (1 5. 277-12); ἘΠ6 τυΐϊηβ5 ἀἰδοονεγεά ἴπθγὰ ἀγα ραγν 

Ρτγεμίϑίογις, Ὀυϊ πιδῖηἷν ΒγΖαηῖίηθ. ““δουϊῃ οὗ Βϑούβπερα, 

ἴον 30 τ1165, ἴπ6 σουπῖγγ, ποι ΡὮ ΠΊΟΘΌΪΥ Ὀδίγεη, 15 βρτιη κι θά 

ἢ τυΐη5 οὗ οἷά νἱ]αρα5 ραϊδεγεά γουπά 'κνε]]ῖ5. ὙΠΟΥ ἀδία 

ΠΊΟΒΕΥ ἔγοπι ΟἨ τίη {1{π|65, δηαά δε οἰοαιθηΐ ἴῃ ἐπαὶγ [6511- 
ΠΊΟΩΥ ἴο ἴΠ6 5ΘσυγΥ Ἀν οἢ ἴμ6 Ἐοπιδη ρονογητηθηΐ ᾿πηροβεϑά οἡ 

ὄνδη {πε πιοβῖ [ανν[655 ἀδβογῖβ.  ἹΑ 115ὲ οὗ ρἷδοδ ἴῃ [πΠ6 Νερεὺ 

15 ρίνθη ἰῃ οβ. 152 1-82 (Ρ]. --- Το "πομηζαΐη5)] οὐὔἵ΄' “ἴδ ΜΠ] 
σουηίγυ ᾿" (ἼΠΠ); 50 9 14. ἡ, ὙΤῊΙ5 5 Ὀεβὲ ἰδίῃ ἃ5 ἃ βεοοηά 
γοίεγεηςα ἴο {Π6 σουπίγυ ἱπιπιοαϊίοίν πουίῃ οὗ Καάεβῇ, οα]εὰ 

ἴῃ {πΠ6 ρῥγεσοδάϊηρ οἶαιιδα Νεαρεῦ, δηὰ ἀδβοθεά ἴῃ ἴΠ6 ἰαϑξ πῃ. 

Ι͂π Πι. 129186 σουηίτυν τουηά Κααεϑῇ 15 οδ  βα ““ [Π6 81] οουπέγγ 
οὗ τη Απιογίζες᾿ (ΟΝ Π ἼΠ), ἀπά 1 15 βαιά οὗ ἴπΠ6 5ρ165 οἡ 

ἰεανίπο Καάδεῃ παῖ “"ἴἤοΥ νοΐ ὑρ ἰηΐο {π6 11] σουηίγν ᾿" 

(ΠΠΠ Ὅν»). 115 για τῆδὲ Ν. οὗ ἴΠ6 ΝαρῈΡ {πὸ 811] σουηΐῖγν 

οὗ ΤἸυάδῃ Ὀερίηβ, θυϊ ἴΠ6 δῦβθησε οὗ δὴν ἀϊβιποζίνα ἴαγηι, δηά 

[Π6 υδ6 οὗ ἴδ Ξαπιὸ νοῦ τῇ {}|ῖ5 οἶδ ϑα ἃς ἴῃ ἴπ6 ἰχαϑί, γοηάοσ τ 

.Ν. Ε. ϑυῃ, Ο776. 426. 
Τα ἰδ Νεροῦ, 5366 α. Α. ϑιυῆ, 2715... Οορ. 278-286; Βυῇϊ, σον. 

τις ἔ,, 87-80 ; Οδεγηε, αγί. "Ὁ Νερεῦ "ἰὴ ΕΔ ὲέ.; Ῥαΐπιεγ, 2 ϑογέ οὐ ἐλ ἔχοάεμς, 
Ρἷ. ἰϊ. ο. ν.-νἱῖ. ; ον ]απα8 ἴῃ ΝΥ, ΠῈἊ απ οἷν Οτέν (1849), ἰϊ. 464-68. 
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ὉΠ], ΟΙ͂ν τπδὲ νὰ μαννα ποτὰ [ἢ ποῦ οἵα νυγεγ νῆο νυ ϑῃδά ἴο 

δχργαϑα {παῖ τἴ86 5ρῖ65 ψεῦα ἴο ρΡ855 Τγοιρῇ οἠδ αἰπέγιοϊ δπὰ 

ἰἴο δποῖμοτν.-- -190, Οὐτο5] ΤῊ ψνογά (Ὁ »Π) 15 δε ἤδγα, δ5 ἴῃ 

1 . 618,2 Κ. 1γ9, οἵ δὴν ἱπῃδθιῖοα ρασθ. ὙὍῆα βρίεϑ γε ἴο 566 
Ποῖα σ τῆς ᾿πῃδδιϊδηῖβ οὗ ἔπε σοιιπίγν ἀννεὶ ἢ σαπρ5. Οὐ 

[ογεϊδεα ρίδοεβ. Α σδπηρ (Π5)Π2) ννᾶ5 βοιηδῖ!πηα5. 5 ΠΟΙ ἜΠΕΪΥ 

Ρογηιδποηῖ ἴο ρῖνα 15 Πδηπ16 ἴο ἃ ρίαοα ; νὰ ον οὗ ἃ  δη᾽ 5 

σδτὴρ (7]υά. 1316) ἀπά οὗ Μαξβδηδίπι ( Ξξ "" ἴπ6 ἔννο σαπιρβ ἢ. Τῆς 
ἔοτ βῆ εα ρίασε (3) ννᾶ5, ἴῃ ἔπε ἢγϑι ἰηβίδηςα, [6 δοίιδ] [ογίγοβς 

οτ ἀεδέεηξινα νοῦῖκ ἢ ΠΙΟἢ ἃ τνᾶ]]16α οἱἵγ ννὰβ ρτγονϊ ἀεά; 

ἤδησα ἴῃε 11] ρῆγαβα ἴογ 8 οἱἵν 5ο ργον ἀεά, “" οἱἵγ οὗ ἐογειβοδ- 

[ἰο οἵ ἔογῖγεϑϑ᾿ (ΣΟ ὝΨ, Ὁ]. Ἴγ25 (Π) Ἵν; 24211:86  76γ. 4); 

οΡ. Νονδοῖ, “4Ἵγη1. ἱ. 2468.---20. 4πω4 ἐχογέ γοτγοσίυος 0 οδέαϊηι 

5072 ΟΓὙ ἐλο “εξ οΥΓὙ ἐλ σοιγ17}] ἂῷὰ Ἄχῃβογίδιίίου ἕο σοιγαρα 
᾿Ἰτα ρ δα Ὀγ ΕΝ. 15 ουΐ οὗ ρἷαςοε 7υ5ὲ δἱ {Π15 ροὶϊπί; ἔου ἴπ6 ἔογε- 

σοΙΩΡ᾽ ἰγαηϑίδίίοη, ΟΡ. ἔδ6 56 οὗἉ ΡῬΊΠΠΠ τη αη. 485 (]).---λῆοτυ ἐλὸ 
56 5071 “ὐας 126 5φαπογι οὕ 5:76 ργαρε5] ἘΔΥΙ͂Υ ρυαραβ τὰ στρα ὈῪ 

οζ βοοῦ δῇοχσ πα πιά άϊο οὗ [υἱγ : ϑοείΖοη ουπά τῃ6η] οἡ 5416 δἵἱ 

Αογα οὐ [υἱγ τϑιἢ (Αἰ ΐδθη, 11. 92; ορ. Κοδίηβοη, 232). 11. τοῦ]. 

11. πὶ ὑ)}] Τῆς δποϊτεἰς υ56 οὗ πὶ 18 σοπηηλοῦ ΟὨΪΥ δῆετγ ἰπίεγγοραδίϊνεβ ; 
ὉὈαῖ ορ. νὮ ἴῃς ργεβεηὶ (πε ἰπϑίδηςεϑ οὗ 115 τι186 δίῖεγ 7 1 ΕΚ. τοῦ, 15. 219, 
Οδης. “)δ.3ἅ.---18. ποῦν 20] 5ο νυ τ ὃν οὔ Βα Ἰαηά ἱπμαδίιεά, ον. 2:5 18ι. γοῆδ, 
Ὧι. 3205 (ορ. τ Κ'. 853); ἴῃ ν..9. 38 τνὲ πᾶνε ἴΠ6 ἔδγ σοπιίοπογ οϑίγ. ἢ 3.- 
ΠΕΣ ΚΟ ΡΠ5] Τῆς ἄουθ]α ἢ ἴῃ δὴ ᾿πάϊγεςοϊ αἰδ) υηςῖῖνα Ἰηεγγορ διίίοη 15 αυς 
δχοορίϊοπδὶ; ἴδε οἴμεγ οἴδυϑεβ ἴω [ἢ686 νεῦβϑεϑ 5ῆονν 6 σοιῃπηοη οβίγ. 
ἢ ὈΚ. ... Π; ορΡ. ΒΏΌΒ. 2106; Κὄη. 11. 4798 γ.---10. 5253] 80 [νον. "3, 
]ετς. ς; θοιίὮ Πεγε δηά ἴῃ ἴεν. 5. 885 ἰῃς τῇογε ὑδι18] 112 : 8εὲ ΒΒ. ζει; 

ἴζδη. 11}. 20.---᾿Ὀ)π025] ΤῊΣ Ρ]. οὗἩ πὴπὸ τυϊουϊ συ χεβ 15 οἰβεννῆεγε δἰνναγς 
τοπο, Ου [Π1|5 δπά βοπιὰὲ οἵπες ρτουηάς Ῥαίεγβοη 1 ρὲῈ8 “323 ὉΝ ὈΣΠΌΣ ἴο 
Ὀς ἃ Ρ]οβϑ3. 

21. ΤΏ Βρ168᾽ Ἰοῦγπαν (Ρ).---Τῆὴε βρίοβ. βρὺῪ οἷξἋδλ ἴῃ τνῃοῖς 
Ἰαηα οὗ (απδδη (ςρ. ν.175) ἔγοπι ἐπ ΜΠ άαγηεββ οὗ ϑίη ἴῃ τῆς 
5. ἴο ΕΒΒΟΌ ἴῃ {π6 Ν.---ἰακὲ 45 πε νῃοΐε σοηρτερδίίοη ἰδίεσγ οἡ 

(2οἱ Ῥ)ὴ, 580 πονν ἔπ βρίθβ γεδοῦ ἴπ6 ὉΠ] άΘγηα 55 οὗ ϑίη αϑν 
ἐεαυΐηρ ἰ6 ΝΠ] Ἔγηθϑ5 οἵ Ράγδη (ν.8). ὙὍὙῆα ἔογπλεσ ἰ5 ποῖ ρατγί 

οἵ {Π6 Ἰαἰΐογ ; Ὀαέ, δοσογάϊηρ᾽ ἴο Ρ, Καάεβῃ ἰδὺ ἴῃ 6 ὙΜΠάετγ- 

η655 οὗ ίη (566 205 2194 χγ,8, τ. 425, Τῇ {πὸ ἀϊδίτγιοϊ 

ἔγοπι Ὡϊοῆ, δοοογάϊηρ ἴο ΤΕ, [Π6 βρίες βδίαγίεα 15, δοσογάϊηρ' 

ἴο Ρ, ρατῖ οὗ {πε σουπίγυ νη οι ἘΠΕΥῪ Πδά ἴο τεσοηποϊϊγθο. ὙΠε 
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νη άοτηθϑ5 οὗ ϑιη 15 τοίογγαά ἴο αἰξεινΐδία ἂς [ἢ ητοξὲ δουΐϊῃεγη 

ἀϊπίγιςιϊ οὗ [5γδ6} 1 15 Ὁ ταγγίίοτνυ --- 345", [05. 15} 5(Ρ). Ὑπὸ ΕΘΠΟ 
ἤδσα σγοίδγγεα ἴο 15 πιοβί ργορδοϊυ ἰἀεπίοαὶ ἢ [ἢ 6 ΟἿ ΒΓ ἢ 

5 πιθηςοπρά ὈΥ (Π]5 ὩΔπ|6 ἰη 2 5. 103 (αηά υηάδγ ἔπ 6 ἔ116Γ ἔογση 
ΒεΙ"-ΕΕΒΟΡ ἰπ 2 5. τοῦ, 1. 1838; 4150 ἴῃ 1 5. 145 (1), δπὰ 
Ὑνῃιοἢ ἰᾶγ ἴῃ {π6 ἔα πογίῃ οὗ (δ8 οουηΐγυ πδδῦ ἴο [,415ἢ- δη. 

Αποΐμον ΒδΠΟΌ 15 πιοηϊοηθά ἴῃ 05. 1938 3, Τυά. χτδὲ ἴῃ τῃ6 
τογγιογσυ οὗ Αϑῃογ. -ὔρ 2λ6 ἀϊγοοξίον οΥ ἐλδ οπέγαμοο ο Παριαίλ] 

οΓ, ἰἔ να πιᾶὺ ἰηΐεγ [δῇ ἴῃ6 ννβοῖΐα ρῆγασα 85 θεοοπια νἱγίι δ! 

ἃ ΡῬΓοΟρΟΓ ΠΔΠπ|6 δηά ἴῃ ἴπε ῥγεβϑηῖ ἰηβίδποα βἴδηδς ἴῃ ΔρΡροϑιτΟη 

ἴο ΚΘ θοῦ, 1 πᾶν Ὀ6 τεηδογεα βἰπιρὶν 226 θπέγαποο ἰο Πα;παΐλ. 
Τῆδ ρῆγαβθ (ΠῺῸΠ 20) ὁσοιγβ ἔγααυθην ἴῃ ἀδβηϊτίοηβ οὗ 186 
Ν. Ῥουπάδγγ οὗ Οδπδᾶδῃ οἵ οὗ ἔπε ἰδγγιίογυ οὗ 1ϑγδρὶ (85 ἀϊ5- 

Πρ 5Π δα ἔγοπι [ἀ4ἢ}, 248, 705. 14ὅ, ]υἅ. ,χ,χζ, τ Κα. 85, 
2 Κ. 145, ΕΖεϊς. 481 (ςξ,. 4739), Απι. 614, χ ΓΟ". 1τ39δ. Ὑἢδ οἷἵγ οὗ 
Ηδπιδὶῃ 1561 Δ οἡ {6 Οτοηΐεβ, αρουξ 150 πλ1165 Ν. οὗ Ὀδη; 
δα 115 ἐογγ οΥν Ἔχίθηάβά δ ἰθαϑὶ ἃ5 ἔδγ 5. 25 ΕἸ δῇ (2 Καὶ. 235 
257), ΒΟΉ 5. 50 π|1165 αἰδίδηξ ἔγοπι ἴῃ οἷν οὗ Ηαπδίῃ ; 

ΓἘ86 δηἴΐγαηςε ἴο Ηδπιδίῃ ᾿" 15 υηἀδετγοῖοοα ΌΥ 5οπιὸ Ἐ ἴο 6 ἐπ6 

ἀερτοββϑίοη Ῥεΐνδεη [ῦδποη δηά Ἠδγπιοη, τνδιο βἰγεϊο ας 

πογίῃιναγαβ. ἔγοπὶ ἴῃ 6 περῃ οιγῃοοά οὗ Ώδη, δηά 15 ἀδϑογι θα 

ΌγΥ Ἐοδίηβοη (2 αΐζον διό. οσοαγοδθς, Ὁ. 499) 85 ““ἃ ναϑὶ δπά 

ἸΟΕ τιουηΐαϊη οἱεἴξς 8 οἵ 9 π|1165 νά ᾽᾿; ΌΥ οἴπαοῖϑ Τ ἴο Ὀ6 {πε 

ρἷδίη οὔ Ηδιηβ, δροιιῖ 20 πι1165 δουτῇ οὗ ἴδε οἷν οὗ Ηδπιδῖῇῃ 

(πιοάδγη Ηδηδ), ὰΣ πὶ [ἢ6 δποϊεης ΗδπΊδίπιῖα ἰογγϊζογυ. 
Ιξ, 85 β ὑγορδῦϊθ, {π6 Ηδ-π)ᾶ-ἰ οὗ Ῥαρ. Απαβίδβὶ 1. (έορη. 
ΕδπΊ565 11.) 06 ἴῆ6 ΟἿ 50 ἔγεαυ θην τηθηΠοηδά ἴῃ ἴπΠ6 ΒΙΌ]ε, 

ν 6 ἢανο ἀϊγοοῖ ον ἄδησα ᾧ οὗ 115 Ἔχίβίθδηοες Ὀεΐίογα ἴἢ6 δηΐγδησθ 

οὗ 5γδεὶ ἰηῖο (δηδδῃ. 

2ΠῚ]ΞΞ- 3ΠῈ 53. Εογ δυςοῇ δαυϊναίοηοοϑ, 566 272). Ὁ. 126ἘΞ; δπὰ ἔος 
Βυρ μεϑίεα 5.65 οὗ εβοῦ, Βυἢ], Οέορ. 2347, 240.---πὸπ 5} ἴπῸ υδ8ὲ οὗ [Ὁ 
(ε.,ο. 1 Κα. 855, Ααι. 6᾽}), ογ Ἵν (1058. 138), οὐ π2} Ἵν (Εζεῖς. 4729), θείογε 186 
Ψ Ποῖα ρῆγδαβο, βῆον 8 ἱμαῖ ἴπῸ ρῆγαϑθε 848 ἃ πος δα Ὀεξοοπια νἱγίυδ!γ 
δαυδ] ἴο ἃ ἰογπὶ ἔος ἃ ρίδος οὗ ἀϊϑίγιςῖ, Οσ βίην ὖ ΠΥ πᾶνς δά ἃ 
Ἰοοδὶ βθη86 σζ, οὐ ἑοτυαγάς. 

5 Σ.». α. Α. ϑπιῖῃ, 7 πεῖς Ῥνοῤλεές, 1. 177; Βυ ἢ], Οεορ. Ῥρ. 66, ττο; 
ορ. ᾿νοῦ οα Απιοβ 653, δηά ἴη Ηδϑιίηρθ᾽ 28. ἵν. δόοῦ 

Τρ. Μοογε, 7μαάσεος, Ρ. 8ο.. 
ΣΝ, Μ. ΜΌ]ΠΟτ, “ς ἐδ τς. Ἐπγοῤα, 174, 256, 
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2 94 ΤῈ6 80 1608᾽ ἸΟΌΣΩΘΥ (1 Ε).---Τῆς 5ρῖθβ ΡῸ ὺὑρ ἱπῖο (δ 
ΝΕΡΌ δηά γεδοῦ Ηεῦτγοη, ἃ οἱἵγ Ὀ01}1 σαν γεαῖβ Ῥεΐογε ϑοίδη, 

ψ ογο Ἐμον πηά ᾿Ἀπαϊκῖος ἀννθ!]ηρ [50 ἴδγ, ργορδοὶν 1]; πο 
σοῦλα ἴο ἴπθ παῖ] ἔβῃποοὶ δηὰ ἴακε ἄννᾶὺ ἃ ρτεαΐ Ὀυηοῇ 

(᾿ς λεοζ---δποα ἴπ6 πᾶπι οὗ [6 ρΐδοβ, ν.3) οὗ ρύδρεβ δηά 
οἴπον ἔγεϊ [ργοῦδο]γ ΕἼ. 

22. Απῶ ἑλον πυρηδ μῇ ἐμίο ἐλς Λοροδ] ἴἰῃ6 βεαιοὶ ἴο ν.ὕΡ, 
Ιπ σοπῖγαβί ἴο ν. 1. 21: τῃ6 ἰαηα τερτεβεηϊθα 85 ἰγανεγβεά 15 ΟὨΪΥῪ 

τὴ6 βου οὗ σδηδδη; Πεῦτοη [165 δρουῖδ 19 πιὶῖΐθ5. 5. οὗ ϑγυ- 

58] 6 τὴ.---ἀλέριαη, δλοςλαΐ, απᾶ Ταίνραϊ, ἐλο ολτἠάγον οὐ ᾿“4πά|}] 
Τἤδσα Ψογα ἴῆγαα οἶδηβ οἵ ᾿παϊντἀτ1415, ρΡΟΘΞΙὈΪΥ οὗ ΑταπΊφδη 

οτγτὶ βίη, δηά ρορυϊαγῖν τερυϊεά ἴο 6 οὗ ἃ ρἹρ' δηῃϊϊο πεῖρῃϊ. Τῇδ 

ῬΟΠΑΠ1Ο 56 ἤ δὶ ΠΊΔΥ ρεγῃδρ5 γαργεβοπξ ἴῆ6 58δϑβι οὐ Βεάδν τη 

οὗ ϑουΐπογη Οδηδδη 50 ἔγθαιθητ πιεητὶοποα οὐ ἔπε Εργρίίδῃ 

τιοηππηδηΐς (Θαγοο, 10.607) Ογίζ. αμα ἐδ6 ήἼοπεηιοηές, 180). 

Οη Ταϊπιαὶ, 566 ΡὨ1]. ἢ. 

ΤΒς ςδ]άγοη οὗὨἩ ᾿Απαῖς (ρυνπ τυῦν, αἷϑο ν. 33, 709. 196 7Ε), οδ]1. ἃ αἴ5ο 
“(6 5οῇ8 οὗ ᾿Απδῖς " (ρ» "2 ν. 5, Πκ. οὔ; ΡΠ "32 058. 1515, 71υα. 139. οτ, 
ὙΠ δἀποίμεογ ἔογτ οὗ (μα ρ]. οὗ ἃ ςοπιροιιηά ἐχρτγεβϑίοῃ (ορ. Ὀδν. ὶ 15) 
ὈΡ» 2 Ὁ. 133 ο2), οὐ “"᾿Απαϊκῖῖα5 "" (0")}00» Ὠὲ, 2104. 31. ἴ08. 115} 32. 1.413. 18) Ὑνεγα 
ἃ οΪ455 οὗ νεγὺ 411} πιεη, ννῆοβα είρ δὲ Πρ ογεά ἰοηρ ἴῃ τ 6 τλοπΊοΓΥ οὗ ἴῃς 
Ηεῦτεννυϑ. ᾿Απαῖς--- ναγϑ, Ἄχοθρί ἴῃ ν., Ὠϊ. οὐ ἢ τῆς τί, })95.---ἶϑ (ενεη 
ἰπ 7059. 15 211} ΡῺ}»Π) ποῖ ἃ Ῥγορεγ πᾶπιὲ ; 86 ρῆγαβος Ῥ» Ὑ Ὁ, ΟΡ 22 
ὈΡΡ 2 δὰ οὗ {δε βᾶπα ἴγρε 88 ΠΛ 323 τ" ΠΙΙΡΉΪΤΥ πλεη,᾿" Ἴ2)Σ 2 ΞΞ 
“ὁ {ογεῖίρι δθγβ, δηά ἰξ δὴ» Π845 ἴω {π6 ρῆγδβθε ἴῃς β8πι6 86η586 Ὑνϑίοἢ ἰδ Ὀδδγ8 
εἰβϑουνῆογε ἴῺὼ Ηςῦτγον Ψ11}1 πιεδη “ (Ἰοης-) πεοϊκεά ρεορίς." Αποίποσγ (δγῃι, 
δας ἰη ἔογπι (ο ἰμαξ ποτε υβεά, ἔογ ἰΒς ν»ἰδηίβ οὗ ροριϊΐαγ ἰγδαϊ!οη τνα8 
ΠΕ τρῦ 2 5. 2118. ΟΥὁ ΚΒΊΣ Ὁ τ ΟἿ, 20"; ορ. Ὀι. 2... ὙΠα ᾿Απακίϊεβ 
τα ῬΟΠΕΓΑΙΥ δϑϑοοίϊδίεα τυ Ηδερτγου ; Ῥαυΐ ἴῃ ἃ ἰδίς βαββαρε (08. 1131" 
ὨὉ 16 Υ δγὲ γεργεβεηίεα 885 βοδίίεγεά ονοῦ ἴπε πιουηϊδίη οουηίγΥ οὗ 15γδεὶ] 
δηά δῇ, βεησα πεν ννεγὰ Ἔχίεγηχπβίοα ὉΥ Ϊοβδυδ, Ἔχοορὲ ἔος ἃ ἔδιν 
ὙΠῸ βυγνὶνεα ἴῃ ΔΖ, αδίῃ, δὰ Αϑῃαάοά, [Ιὲ 8 ποῖ δα8ὺ ἰο βεραγαίε ἴπ6 

Πἰβιοτγίςδὶ δπὰ τυ ποϊορίοδὶ εἰεπηεηΐβ οοηηδοϊοα νυνἱἱἢ {Π|8 αηα οἴπονς ποίϊςοβ 
'π ΟἿ. οἵδε ρίαπίϑ ἴμδὲ ἰϊνεὰ ἴῃ (6 οουηίγΥ Ῥεΐογα ἰδ δπίγυ οὗ [5γδεϊ. 
Οεγίδί νυ βοπῖα οὗ (Π 6 ἰετπ58 ἔογ βἴδηίβ βεαηὶ ἴο Ὀ6 οὗ ἃ τι ποϊΪορίοδὶ ομδτ- 
δοίαγ ; 866 Θοῦννδν, ὕζεδεν οἰγριῖρο ραϊδεξέηίδολό Ῥοϊξογηαπιθη τὰ ΖΑ 7 Ἡ. 
χυ, 126-148; δπὰ οὐ ἴδε οτγἱρὶπ οὗ 168 οὗ ρἰδηΐβ, Τ᾿ γίον, γέρεϊέίυσ ΟἸε- 
ἔπγε, ἴ. 385 . δίογι 68 οὗ οἴπεγ ρεορῖεβ αθουΐ (δε ρ᾽ρδηιὶς 5'Ζζε οὔ (πε ἔογπιογ 
᾿ἸΠδδθιϊδηῖϑ οὗ πεῖν σουηπίγιεϑ νν}}} Ὀ6 Τουηά οοἸ]]εοϊςα ἰῃ 1, δηογπιδηΐ, 2δς 
Ονΐρίηος αὁ Τ Η ἰρίοἶγο, ἰ. ῬΡ. 349-355. ὙΠεγα 15, οὗ οουγβο, ποι ῃίπρ' ἱπίγίηβὶς- 
ΑΙ ἱπιργοῦδῦϊα ἴῃ ἰδ εχἰβίεπος ἴῃ ΗδΌγοη οὗ ἰῆγεα ἱπαϊν!τ1415 ἕλπηουϑ 
ἴον πεῖς μεῖρῃι; θυ ν. 30. 55 δἰἰγιυϊς ἃ ρἱ᾽βδηίίς βῖζε ἴο ἴπ6 ἱπμαδιϊαηϊβ οὗ 
ἴῃς σουπίγυ ἰῃ σ΄ΈΠΟΓΔΑΙ ἴῃ (Θγπ5 ὑπ ἢ ῥ᾽ ΔΙ οδηποῖ 6 δοςσερίεά ἰπ ἃ 
᾿ππ γᾺ] 86η586 ἃ5 οογγεϑροηάιηρ ἴο [δοῖ, 



142 ΝΌΜΒΕΚΕΘΒ 

ΦΟὉ. ΤΙια ἀδία οὗ {π6 Ὀυϊάϊηρ οὗ ϑοΐδη---(ἣΒ Τδηΐϊς οὗ ἐξ ς 
ατγθοῖκβ διιά Κοπιδηβ, ἃ οΟἷἵυ ϑἰζυδϊοα ἴῃ ἴῆ6 Ε. ραγὶ οὗ δε 

ΠὨεἸΐα, πϑαγ ἴο {Π6 οοαβὶ οὗ [1,μαἷκα Μορηζαϊθῇ--- 5 απ κηόνη; Ὀυϊῖ 

1 νγᾶ5 ἃ ΟΙΤΥ οὗ στεαῖ δηξαυγ, δ ἰεαϑὶ 85 οἷά 85 ἴπ6 σ)ίῃ δηὰ 

ΡΟΓΠΔΡ5 85 οἷά δ5 ἴδε 6ιἢ ἀγηδϑίυ, 2.6. ᾽ἃ νὰϑ ἴΏ ΔΩΥ σ8456 δι118 

Ὀεΐογα 2Ζοοο Β.5σ. [1 τνᾶβ γαῦυὲ δὲ τπ6 Ὀδριηηΐϊηρ οὗ τἴῃ6 τοῦ ἢ 
ἀγηδβίυ, δηά βοπια δανα βοιυρδὲ τπδὲ {815 του] ἀϊηρ᾽ 15 δ υὐεὰ 

ἴο ἢδγαθ. Εδι]Πηρ Κηονϊεάρε οὗ ἔπ οτρίη δηά ναΐυς οὗ ΠῸ 

ργαβεηΐ οἰδίεπιεηῖ δη ΘδαΥΥ πιοηυτηδηΐαὶ 4]]υ5΄οης ἴο Ηεῦτοι, 

6 σδηηοΐῖ ΘΧΔΟΙΪΥ ἀσϊογηιίηα 115 δηταυ υ ; θυϊ 1 Τσογίδι νυν 

566 Π|5 οὗ ργθ- [ϑγδο 5} ογρίη. [Ὁ 15 αυΠ ὑπηθοθδϑάγυ ἴο 

ἀεγῖνα {Π6 πδπΊ ἔγοπι 6 ΗΔΡΙΓ οὗ ἴα Τεῖ 61-Απιάγηᾶ ἰδὈ]εῖς, 
δΔη4 50 πιαΐῖκα 1ἰ ἰαΐογ 'η ογίβίη οἵ γείουπάδἝοη (ϑανοθ) ἔμδη τ[ῃ 8 
Ρύδβθησα οὗ ἴπ656 ρβορῖα ἴπ Ὁδηδδη. Οη {πῸ οἵἴπαεσ ἢδηά, πὰ 

Δα: βοδίοη οὗ Ἡθογοη ἢ (6 ΚαὨῖρυγ (Θαγοο) οὗ Εδπιϑες 
11.᾿5 1158 15 μαζαγάοιιβ. ἢ ϑοίδη 15 ἰγεαιθης πχεηςοηδα ε]ς56- 

νῃογα ἰη ΟἿ. (15. 19}. 18. ,χοβ, ΕΖεῖϊκ. χκοἱβ, Ῥξ. υδ᾽3 453, Ἐτοπὶ 
1πῸ ἔδοϊ ἰπδξ 11 15 ἤδγε οσουρίεα νι Ηδῦτουη, ΕἸϊμογα Ῥεΐτγιε 

ἰηΐίεγα ἴπδὶῖ “ἴπ6 ὈιυΠ]Πάπρ πλυϑδὲ γεῖοσ ἴο ἃ δεοι]οηθηῖς Ὀν 

ΘΠ απ 65 δηᾶ ποῖ Ὁν Ἐρυριίίδηβ᾽" (7αριζς, Ὁ. 4). --- 38. Τῆς 
ννδάν Εβῃοοϊ μᾶς ποῖ Ῥεεη ἰδδηςβεά, (πΠουρὮ νᾶτγίοιι5 ᾿ῃσοη- 

ουδῖνα Ὠγροίμεβδος αν θθοη ρυῖ ἔογνναγά. ὙΠοτγα 15 ἃ Δ δαν 

Βῖς 15 ΚΠ} ΝΟΌΝΝ. οὗ Ηδργοηυ (Βυἢ], σέο. 890). Βυῖ ὄνεὴ {δε 

ΒΘΏΘΓΑΙΪ δοσορίθα σοποϊπδιίοη τπᾶὶ ἴπ6 ννδαάν Εβῃοοϊ πιιϑσῖ Ὀ6 

οπα οὗ {Π6 νδ]]εγ5 πεὰσγ ΗἩδῦτγοη ἰ5 υποοσγίδίη ; ἔογ ἴῃ 16 οηϊΐν 

οἴμαῦ ρϑϑαρὲβ ποόγα ἴῃς Ννδαάυν Εβῇοοὶ 15 γτείεγσγεά ἴο (329, Ὠι.. 
1533) ἴἴ 15 ποῖ δϑϑοοίαϊεα ψῇ Ηδτοη; δηά ἴῃ ἔπε ρίεβεηΐ 

Ρᾶϑϑαρα ἴΠ6 ργοχιπην οὗ {ἴπ6 τγεαίεγεπμοαθβ ἴο {πὸ ἔΟ ΙΔ οα5. ΠΊΔΥ 

6 πιεγοῖν ἄυε ἴο ἃ σοπηριϊογ: 566 δῦονο, Ρ. 1231. Τα Ἰδἴθ 

Μιάγαξῃϊο βίογυ ἴῃ αη. 148 ἴη [15 αϑϑοοϊδίίοη οὗ Μαπῖζα (2.6. 

Ηδγοη) δηά Εβἢοοϊ πιᾶὺ νοῦ ννε]] 6 ἀερεηάδηξ οἡ ἴπ6 ὑγϑ- 

βαηΐ σοπιρ ἰδίου (1Ε). ὙΤῇδ νδ]16γ5 δηά 811|51465 γουηά ἩθΌτοη 

γα, ἰἴ ἰ5 ἔγιθ, 411 τ οἢ ἴῃ Ὄχοο]θηΐ νίηθ5. “ἼΠΕ νηογαγαάς 

Ὀεϊοηρίηρ ἴο [6 οἷἵγ ἂῦα νῈγῪ δχίθηβῖνα. . . . σονογίησ 18 

βίδ5. οἵ πϑαγίυ 411] {π6 ἢ1115. .. ... Τα ργοάμποθς οὗ ἴπ656 ν!ηε- 

5 866 ΒΙδ]ς Ὠϊοιοηατγίοϑ, συ. ἢ εῦτοη, Ζοδη ; 6. Α. δπι, 7 ἐστι. Οεορ. 
4“τϑ πα. τ; ϑαγος, ρλον Ογὶ. απαὰ ἐδε Ἡομιρμερίς, 187-02, Δ΄.» 341: 
ΕΠη οτος Ρεϊγις, Τα πὲς (Μεπιοῖν οὗ Εργρί. Ἐχρίογδαίίοη Ευηά, 1885). 

ὥ-πτα---».----- ---- - - τ-΄΄ὖὸὖὸὦ- 
--- - 5 --- σσσαιναιανιι...---- ́ 
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γατάς 15 οεἰεδγαίεα (ἢγουρίοις Ῥαϊθδίης "ἢ (Κοδιηβοη, 810. ἰἰ. 
ῬΡ. 442, 445). ““Ῥοπιερταηδίαεβ δηά ἤἥρϑξβ δ5. νν ὲ}1] δ5 δργιοοῖβ, 

αὐυϊποδβ, απ {π6 {πΠ|κὰ 51} στονν πόζα [ἡ.6. ἢ [Π6 νδ|]}ἜῪ Ὡθδγ 

Ηδεὔτοη, Δο ΕΠ Π6α ὉῪ Εοδιηδοη νυν Ἐ511001] ἰῃ αρυπάδησε᾿ 
(26. 1. 416). Βιυΐῖ σταρδϑβ τηϊρσ τ αἷθο βανα Ὀδδη ἔουπά ἰη νυδάΐας 

ἀγποηρ ἴῃ 1 σουηίγυ πὲ ἰΔΥ Ὀδίινεοη Καάεϑῇ δηά Ηοδτου ; 

ἴοσγ ἴγαοεϑβ οὗ στρα οὐἱίυγα τνογα ἔοι ηά ἴῃ ΤΏΔΩΥ οἶαοαβ ἔαγ βουτἢ 

οἵ Ηδργοη ὉΥ Ῥαϊπιοῦ; Ὁ δηά Ἂλῃδο, ἃ ρἷαςβ βοπὶθ 14 π|||65 
5.5... οἵ Ἡοῦτγοη, πιᾶὺ ἤανα ἀεγινοα 115 Ὠδπὶα ἔγοτι ρύδροβ 

δτύοόνη ἴδεγα.͵--- 44. ὁγαποῖ τοί ἃ δίρρῖσ οἰτεδίθ» οὐ» γα 65] βῖογιεβ 

οὗ ΒεδυΥ οἷυπίειβ οὗ ρσδροβ ἰουπά ἴῃ ῬαδίἊβϑιϊῃθ γα ἰοἱά ὃν 

ξεϊαπά, Δ αϊαεζπα, ἴ. Ὁ. 351, ἀηα ἘΕοβδηπ)]]ογ ἴπ ἢ15 δολοίζα 

οἱ {{|5 ρΡ4554.6.---ἡ πα λον σαγγίρα 1 ατυαν οπ αὶ 7γαγη6 (δο»»Ε) 
ὅν πο] ““ ἔγαπιε " ταίμεγ ἴπδη ““ Ξ' δῇ" (ΕΝ.) 158. τῃ6 πιεδηϊηρ 

οὗ Ὁ ; 566 ρὮ1]. η. οη 49.--- 47 δογηδ οΥ ἐλ 2ονγπεργαπαίος σπῶ 
σομθ Οὗ λ6 3,95] Ῥοπιεσταηδῖθβ δηά ἢρϑξ ρτοῖιν στουιπά Ἡδθῦτγοη 

(5ε6 δϑονε), Ὀμξ 1Π|5 σδῇ βοδγοοῖν 6 6 βου παγη 11π|| οὗ {Π6ῚΓ 

οὐϊατα. Ῥαϊπιογ (ορ. οἱ.) 5665 πὸ αἰ βήου Εν οα 1Π15 στουπά ἴῃ 
Ιἀεητγιηρ νὰν Εβμοοὶ νι 116 Ναάγ Ηδπεΐη, ποῖ 50 ἔαγ 

Ν. οὗ Καάεϑ. ϑοπὶα οὗ [6 ρίδοθς οαὐἹἱεα Εἰπηηοη, ογ ὉΥ ἃ 

ΠΑΠῚΘ οοηΐδιηηρ ΕἸΠΊΠΊΟη, ΠΥ γα 41} ροπημεργαηδίθ οὐϊΐαγα ἴῃ 

(Π15 βουΐπογη τερίοη, 1πουρὴ πον πιαᾶν, 1 15 ἔγιθ, σοηΐδιη 

1Π6 πᾶπιὰ οὗ ἴδε σοά Εἰπιπιοη (2.87. συ. ““Ναπιο5,᾽ δὃδ 1τοὸ2, 
93).---24. Τῆς ρτεδῖ οἱυβίεγ, δοοοσάϊηρ ἴο {π6 βἴογυ, βᾶνε 
15 πᾶπῖα ἴο {πΠ6 νδ΄]εν; ρεύῆαρβ σγαΐμπεσ (6 ἤδπιὶ οὗ τῇς 

νΔΙΙΕΥ μάνα τῖβα ἴο {Π6 βἴογυ (ορ. 118 π.). 

22. 2] γαίεγ νὰ 5. (τ 9. Β΄, οὶ. κβ). ὙὉᾷδε Ἵχερεβίϑ ὑπ ἢ εἰμεν 
οοςδϑίοηςα ογ γεβυϊεὰ ἴγοαι ΜΤ. 8 γεργεβεηϊεα ὃν Ἐδϑῃι---" (δίεῦ δἱοης 
τννεηὶ {Π|{πὸν (ἡ. 6. ἰο Ἡῦτοη) δηά (ἴγενν Πἰπι8ς 1  ἄοννη οἡ ἴΠ6 σιταάνθϑ οὗ πε 
ἰδῖμοτβ, ἰμβαὲξ δα πιρῃϊ ποῖ Ὅς βεάυσεα ΌΥ 88 σοπηιραηΐοῦϑ ἴο ὃς οὗἩ {πεῖς 
σουη561." ὙὍΤηδὲ οὐἷν Οα]εῦ τνεηΐ ἴο ΗἩδῦγοη ψ88 βυρρεβίεα Όγ Ὠΐϊ. 1 
7υά. 139,-- θη] (8ε παπιε αἷϑο ἀρρεᾶγβ 85 (ῃδὲ οὗ ἃ Κίηρ οἵ σἼβδυγ, 2 5. κἢ; 
οΡ. {πε Ναδαίξεδῃ ἢ. ρου. Ἰοῦη Ο5. ἰΐ, 321, 344, 448. --ΟΥἾΧΌ }»Χ] Ἐογ τῆς 
Ρτορογ ἤϑτὴθ ἰῃ ἴῃ οϑίγ., 5εῈὰ Ῥδν. 24, Β. 6.---23. Ἴπν Ὁ» 9329 κ)] (ἴς Ὁ πον ; 
1 ἸΏ Ὅς {με γε εχ {πῸ 1 ἰπ γ3ϑκὴ 8 ἴπ6 ““νναὶν οὗἩ δϑϑοοίδίίοη" (ΒΌΒ. 
2524).--- ὰ 9... . ΧΟ) “ΒΟΥ οαγγίεα ἱτ ἃ5 ἴννο, ἱννο δὲ ἃ εἶπα" : Κύη. 
11... 422»»9:. 

δ᾽ 2ιεξεγέ οὔ δε Ἐχοάμε, 351-55, 267, 272 ἴ.) 411, 512. 
3 Δὲ. 5. " Ναπλεβ," ὃ 103. 
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Ωὔ, 26, ΤῺ6 χοίυσῃ οὗὁἨ [86 Βρ168 (1ἸΕ Ρ]. --Ο-ὙΝ. 5. διὰ 35. 
(εχοερὲ ΠΟΣῚ ἀπά, ρογῆδρϑβ, 120") Ῥ---ἰογυ ἀαγϑ δέϊεγ βίαγιίπρ' 

16 βρίθβ γτοΐαγῃ ἴο ἴδε τ] ἀογηθβα οὗ Ῥαγδη; ν. Ὁ 7Ε---ἰπαῪ 

Ὁτιηρ Ὀδοϊκς ἃ γερογὶ ἰο Καδξί, δηά ἀἴξρίαν δε ἔγυ!ε ὈὉσουρῇξ 

ΠοΟΠΊΘ 85 ἃ 5ΔπΊρ[ς οὗ πε ργοάυοίβ οὗ ἴπ6 ἰδπά. 

Νδ!ά. (ρ. 76) βυσ;ρεϑίβ ἴῃς (ο]]Ἱοννίπρ γοξίογαίίοη ε ἔοσ Ῥ δὴ πφῸ ὃκκ ἸΧ3 
ΓΝ ὍΘ ὑκ ὑκῦσ' Ἴ2 ΠῚΡ 03 ὑκῚ Γππ|; ἴογ [Ε Ἰπκ ὩΣ πΟῚΡ πΡῸ ὃκ ὉΠ 
ΚΠ "Ὦ Ππ ἸπΝ 1, ΤΒῈ οἤδηροβ ΟΥ̓ ΠΝ ἴο ΠΝ δηὰ ἸΠΙΚῪΊ ἰο ὈἸΚῪΊ ἀγα ἰδ 5 
τεάἀδοϊίοηδι. ὍΤδε ἰδϑῖ οἶαυϑε οὗ ν. 35 (ερ. ν.3) δηὰ (6 ρῆγαβε πε Ὁ 
ΣῚ (ορ. αη. 4715, Νυ. 225, 705. 147 (Ε), δηά, βεηςα, Ὠὲς. 153 33. 708. 2253.--ο 
Ὦ1.} δ Ὅς υἱπιαιεῖγ τείεγσεα ἴο ΒΕ. πυῚΡ 5 βεουγεά ἰο 1Ε, ἐνεὴ ἱπουρῈ 
Ἰράϊγεςῖῦγ, Ὁγ (ἢς τεΐογθηςθϑ ἰη 425, Ὠιϊ, 133, 708. 143. Ρ ρΐδοἊεϑ δά 
ὩοΙΤἢ οὗ πὸ ν]ἄογη655 οὗ Ῥαγδη (9866 οἡ 10}3} δῃά ς. 20). Βδοοη ἴη 2 7εὁ- 
γαΐσα, χὶ. 214 Πϊ., αἰτἰπγαίοῖν τεΐετϑ ΣΦ} ἴο 1, ἴδυ5 οοτγγεοίίην ἴδε δηδίγϑῖϑ ἰῷ 
815 Ζγίῤῖ'ο 7Ζγααέζοη, 

20. ασε5}} ᾿Αἴη ΚΚαάϊβ, κο π|}16ὲ5 5. οἵ Βεεύβῆθρα. Τῇα 
ΙΔεπ βοδίοη βιυιρσρεβίεά ποτὰ ἵδη Πδ]ζ ἃ σδηΐϊυγυ ΔΡῸ ΌΥ Ἰοΐη 

Εονίδηάς " νγὰ5 δηλ δϑι ὉΠ η6α ΌὈΥ ΟΙαΥ Τχυπθυ}}, τνποβα 

τνοτῖ, Αασεελ. Βαγηέα (1884), οοηΐδῖη5 δὴ δοσουηΐ δηα ΟΥ̓ Οἷ5 τὴ 

οὗ οαγίϊοσ ἰθης οβδίοηβ ; 566, ἔπγίπογ, αὐυΐπα ἴη ΖΦ ΡΥ. νιῖϊ. 

182 ΕἾ, δηά τῆ6 ποῖν Β:ΌΪ]6 Ὠ᾿οι οηδτγι68. 

ΤΏε (ο]]οννίηρ ἐχίγδοϊβ ἄγ ἔγοσι Οἴαν Τγα θυ} 5 ἀεβογὶρίΐοη οὗ (δε ρἷδος 
(ΡΡ. 272-274) : ““ΤΒε Ἰοηρ-ϑοιιρῆξ ννε 115 οὗ Οδάςεβ [Κα 5] σεσε Ὀείογε οιιῦ 
ΕΥ̓́65 . ο «ὁ ουἱ ἔγοπη (ἢ Ῥάγγοη δηὰ ἀεβϑοϊδῖς βίγεϊς ἢ οὗ ἴδε Ὀυγηΐηρ ἀεβεσί- 
τναϑίας νὰ δὰ οοπια τυ πιαρὶς δ] βυδάδηποβϑ ἰηΐο 82 οδϑβίβϑ οὗ νεγάυγε 
δηδ Ὀεδυΐγ, υηἱοοϊκεα ἔογ δηὰ δδγαΐϊν Ἴσοηςεῖναῦθ!]ς ἰῃ δυο αὶ γερίοηυ Α 
εοαγρεῖ οὗ ρῖββ88 οονογεαὰ ἴπε στουηα, ΕἸ; γεαβ, ἰδάδη ὑἱτ ἔγα! Ὡδασῖν 
τίρε δῃηουρῇ ίογ εαἰΐϊηρ, νεγε δίοηρ (Π6 δἤῃεϊίεγ οὗ ἢς βουΐϊβεγῃ ἢ115186. 
Θηγυδβ δηά ἤοινεγβ σῃοννεά {Πποπιβεῖνεβ ἴῃ ναγιεἰν ἀπά ργοδιβίοη. Ἐυπηΐηρ 
νναῖοῦ βυγρ]εα ὑπάεγ [ἢ ννανίηρ Ρ,ταβ8. . . . ϑδίδησϊηρ οιἱἍ ἔγοῃι ἴΠ6 δαγίῃ- 
ςονογεά [1᾿πιεβίοης 818 δὲ {π6 πογί ῃ-οαβίεγω δνεαερ οὗ (8 ρἰοϊυγεβηυςα 
Γοςθ55 κν88 ἰο ὃς βεδὴ ἴῃς “ἴδγρε βίπρῆς πλ8.558,) οὐ 8 8181} 8111, οὗ 5οϊ:ἃ γοοῖ, 

νυ μῖοΒ ον ]δη5 Ἰοοϊκεά δὲ 85 ἰῃς οἱ" (5 εΓ 4) 5πιτἴθη ὉῪ Μοβαβ. . . . Ετγοπι 
υπαάογηθδίἢ (Π15 γαρ ρεα βρὺγ οὗ πε ἠογίἢῃ-εαβίογυ πγοιηΐδίη γαῆρο, ἰδδυεὰ 
(Ὡς ἢονν αρυπάδηϊ δβίγεδπιὶ. Α οἰγοι δῦ ννε]}, βίοημεα υρ ἔγοια πς Ὀοίίουι 
ψ εἰπχο-ννογη 1ἰπηεϑίοης Ὀἱοςοΐκϑ, ννὰ5 ἴῃς ἢγβὲ γεοορίδοϊς οὗ ἴπῸ '᾿υδῖεσγ, 
. .“. 786 πιοιίἢ οὗὨ (Π8 ΜΠ ννᾷ 8 ΟΠΪΥ δῦουϊ ἰῆγοα ἔεεϊ δογοβϑ ἴἃ, δηά {δμ6 
υδίογ οαπὶς ἴο ἩΠΠῚΠ ἰἤγοα οὐ ἔουγ εεῖϊ οὗ {ἢ ἴορ. Α [{{π||6 ἀϊϑίδηοσα 
τνεβίεγυ ἴγουι [18 νν αὶ, δηὰ ἄόοννῃ (πε βίορε, νν8ἃ5 ἃ βεοοηά νεῖ], βίοηδ-ρ 

ταῦ ἢ [κα {πΠ6 τοί, Ὀυΐ οὗ ργεδίενγ ἀϊδπηοῖεγ . 9... Α Ὀαδβίη ογ ροοὶ οἵ νυαΐδε 
ἰαῦζογ ἴβδη εἰμεν οὗ (ες ννε115, Ῥὰΐ ποῖ βἰοπθά-ιρ πὸ {Ππ6 πὶ, νὰ 5 βθδλ ΠΡῚΥ 

5 96ε ΠΙ5 Ἰεἰίες ἴῃ ΔΝ 118 πιο 2οἱν Οἱν (1849), 1 466-468. 
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1: ργίποῖραδί νυδίογηρ.- ἷαςθ. [Ιὲ τν45 ἃ 5ῃογί ἀϊβίδποα βου ἢ-τνο βίον ἔγοηι 
ῖΠ 6 βεςοπά ννεῖ!, αηὰ ἰἰ Ἰοοϊκεα 85 [τὶ ἀπά (86 ἵννο ννε]15 παρε 6 δυρρίϊοά 
ἔγοτῃ ἰῃς 8βδηπὶ6 βιδίογγδηθδη δουζγοα --- [ἢὩ6 βργίηρϑ υηάογ (6 τοοῖ. . .. 
ἈΑἸῇοίδοεγ δηά γεὶ ἰασρεγ ροοΐ, ἰοννεῦ ἀοννῃ (6 βἷορε, νν88 διρρὶ θα Ἡ ἢ 
ννϑῖογ ΌὉΥ ἃ δβίγεδῃ) ἡ ΒΙοΒ εἰρρίεἃ δηά οδϑοδάδα δίοηρ 18 πάγον Ὀδα ἔγοπι 
186 ὑρρεοῖ ροοΐ. . .. Τῶε ναίΐογ ἰἰ8ε ἢ τνὰ8 γα ΚΑΌΪΥ ρυγα δηὰ βνοοί. 
. Ὁ. Τδοτα νν»88 ὁ Νὸνν Εηρ πα ἰοοῖς ἴἰο 8158 οὐϑὶϑ, Ἔβρεοῖδ!!γ ἰο {π6 ἥοννογϑ 
Δηά ργα559 δηὰ νοϑάβ. ... Βεεβ Μεγα δυπηηλίηρ ἰπεγα, ἀπά Ὀϊγάϑ γεγο 
Βικείηρ ἔγουι γα ἴο ἔγθθ Ἐποιουβ δηΐ- 8195 τηδάδ οὗ σγεθη ρῖδ88 βοεά, 
ἰηϑίοδαά οὗ βδηδ, στεγα ηὐυπιόσγουϑ. Α9 ψὸ οδῆλα ἰηΐο ἴπΠ6ὸ τδὰγ νὰ δεὰ 
σἰασγίεά ὕρ ἃ γα], δηά δά βεϑὴ ἰαγῖϑ δηὰ αυ115."" Ο6Ο. [,.. Εοδίηβοη 
(28 ἐδ, Ἡγονίά, ΜΑΥ τοοι, 326-338) ρῖνεβ δ ρίδῃ, βενογδὶ ὑῃποίορτδρῃβ, δηὰ 
4. «ἐεβξοτγιριίοη οὗ δαάδῃ 88 βεθὴ ἴῃ 1900. 

Απά ἐλεν δγομρὴέ δασῖξ τοογα τερι2ο ἐλ») ἐ.6. ἴο Μοβεθβ δηά 
Αδοῃ. Βιῖ ἴη ἴῃδ ογἱρίηδὶ δουγοα εἰἴπογ {6 ργοηουη Ὀοϊἢ 

Πεγα δηά ἴῃ {πΠ6 ποχί οἶδιιϑα 'ν8ὰ5 51ηΡ., γοίδγγίηρ ἴο Μοβββ (ςρ. 

ν.Ξ2, Ἰο5. 147}, ογ {π6 Ὁ]. τείεγγεα ἴο {π6 σνβοϊθ ρεορὶε (ςρ. 
Ὠΐε. 133.3ὺ.. “πῶ αἱ ἐλ σοπργεραΐζζο»] ἃ Ῥ1ο055, οσγ δὴ δαὐϊίοσγίαὶ 

δαἀαϊίοη ; οἡ ““σοηρταρδίίοη ᾽᾿ (π1ν}ν 566 Ρἢ1]. ἢ. οἡ 1, 
927-81, ΤῊΘ τοροσὺ οἵ [80 8}108 (] Ε). 

ΤΒ15 γτερογὲ 15 ἰηίογγυρίεά, ἱΓ ποῖ ὃΥ ν.9 δηὰ νι (ροβ5: Ὀγ ἃ ὠοΐς οἵ 
ἴῃς παγγδίογ᾽ 8 δηά 8 πιϊβρίδοε ἐγαριηεηῖ οὔ 1Ε γεβϑρεοῖίνεγ), δὲ ἰεαϑὲ Ὁγ 
ν. 33... Ρ΄ 5 δοοουηῖ οΟἔδα γερογί. [ἱ 18 σοη(πυεά ἰη ν. 53». 5, 

ΤἬΘ 5ρῖ65 γταροζί ἴο Μοβϑβ ἔπαὲ ἴπ8 ἰδηὰ ἰ5 ροοά δηά {τ αἱἴ- 

Γαΐ, Ὀυς ἱηνίποῖδ]6 οὐνιηρ ἴο πὸ βίγεηρτῃ οὗ ἴΠ6 ᾿Ἰπμδθϊϊδηῖβ δηά 

{Πποῖγ οἱ165. 
7. Αμπά λὲν ἑοἑα λζ»ι) 1.6. Μοβεβ: 866 ν.56 ἡ, ΝΣ ἃς 

Βαγαάϊν ἴδ οτἱρίπδὶ βϑηϊδὶ ἴο ν. 260 1ῃ 115 ργθβθηΐ ἔογπ.---- 726 
ἐαπα τὐλίζλον ἐλοις σοτξοφεέ 5] [6 ΝΕΡΌ (ν.170), δηά ἴῃ ραγίίσυατ 
1ῆ8. πεὶρῃρουγῃοοά οὗ ΗἩδῦτοη, οὐ ἴπα γε ΠΥ οὗ πο 568 

ν. 3 ηη.---Α Ἰαπα "οτοίηρ᾽ τούϊὰ τᾷ σπα λορθν) 148 1618 (6χ- 
σαρίϊοπα! ν οὗ Εργρί) 15, Εχ. 48. 11 τ2)22δ ,χ38 (411, δοοογάϊηρ ἴο 

ΟΗ. 34, ραββαρὲβ ἔγοτῃ ), 7 {ἰπιεὲ5 ἴῃ Ὁ, οποβ ἴῃ Η ([μεν. 
2022), δπὰ αἷβο 1π [6γ. ττὖὸ 4222, ἘζΖεῖς. 2οδ' 1δὲ, Οβογης (ἴῃ 

ΕΔ ́. 2104) βυρρεβῖβ {πδΐ ἴΠ6 ρῇγαϑβθ, αἰγεδαάν σοηνδητοηδὶ ἰῃ 

π6 {ἰπ|6 οὗ ΤΕ, ννὰβ ἀεγινεά ἔγοπι δηοϊεηΐ ροσίγυ, δηὰ δαά ἃ 

τυ βοϊορίοδὶ ογτὶρίη. "--- 7678 ἐς ἐλὸ γγεΐέ ἐλογδο77 ορ.ν.39. 33.360 

4 Ορ. ϑίδάε ἴω ΖΑΤΉ, χχίϊ. (1902) 321-324. ὍΠΗ τε Οτεοκβ (Η. 
ὕύϑεοηογ ἰη λείη. Μηδ ΚΣ δλτδ. τ902, 177-195) ““ τ! Πκ δηα Ποπον " ἰ5 ἃ 
ῬὮγαβε ἕοσ ἴῃς ἔοοά οὕ ἴῃ μι οάϑβ. 

, [ο) 
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28. 4πὼ ζλο οἵέϊος αγὸ)ογ οα, υθν’ν Ἰα»ρε] ορ. Ὁτ. 133, 7ο5. 1415, 
ἀηα ἴῃς ἴογπΊ5 οὗ ἴπ6 οἤδγρα ἴῃ ν.ἕὕ9.-- -Ζζίσ ολιάγεηπ 97 “4πα}]} 
ν. 3, Ὁὲ. 18, 7οβ. 1413.---099ώ. Τα ἀϊδιγιδυξοη οὗ ἐδ ἀϊβογεηῖ 
Ῥδθορίθς ἴῃ ἴπ6 ἰαηά. ΤΠ ν. οοΐϑίαβ βοπηοννῃδὶ ἰοοβεῖν ἢ 

τλε σοπίαοχε, δηά, παΐαγαι!γ ᾿ηϊογργεῖεά, γεΐοτς ἴο ἃ πιῇ ρυαδῖεγ 

αχίθηϊ οὗὨἩ σουπίγυ 1ΠΔῃ 15 σοηϊεπηραϊεά ἴῃ τἴη6 οἤαγρα οὗἉ ν.1Ὁ, 
ΟΥ̓ 5 γτερογτίεα ἴο αν ὕδεῃ ἱηναβίραϊεα τη εἰΐποῦ ν. 53 (7) ογ 
ν. 33. (Ε): ορ. ν Ὁ, Ι᾿ πιᾶν ΜῈ} δ6 8δὴ εδαϊϊογίαὶ γεπηαγᾷ. 
Ενδη 1 δὴ οὔγἱρίπδὶ ραγὶ οὗ εἰπε οὗ (6 ργορἤεῖὶο βουγοαθς 

(] ογ Ε), 1 βεθηβ Ὀεβδὶ ἴθ δ5 8 σγοπιαῦὶς οὗ ἴπῸὶ παγγδίῖοτν 

γαῖμογ ἴῃ 8η 85 ἃ ραγί οὗ ἴῆε γεροτί. Τδα πηοδπίηρ᾽ οὗ {δα ν. 85 

ἰξ σἰαπάβ ἄρρϑδῖβ ἴο Ρ6---ἰῃ Νερϑῦ τνᾶ5 ᾿ημδδιιεά ὃν ᾿Απιαῖε- 
Κιῖεβ ; [6 πιοιπίαϊηουβ. σουπίγυ, ἴπαξ ἴογῃηβ ἴῃ σδηΐγα οὗ 

Ῥαϊδϑίηα, ὉῪ ΗΠ 65, 16 ι5᾽ἴ65, ἀηαὰ Απιογιί65 ; ἴῃ σοκϑὶ οὗ 

{πὸ Μεαιϊϊογγαηθδη δηά ἴδε Ϊ]ογάδη νδ]] ον ἱγιηρ' Γεβρεον ΕἸΥ οῃ 

οἰἴποῦ δ'άβ οὗ ἴπ6 πιοιιπΐαιηβ, ΌΥ Οδηδδηϊδϑ: ορ. 05. 113. 

ΑΙΒουρΡ ἢ μα δχίοηξ οὗ ““ τπηουηϊδίη " 18 οἱ ἀεβποά, δηὰ παρ ϊ, ἱμογὸ- 
ἴοτα, "»α ἰἰπιιϊοὰ ἴο {Ππ6 πιουηπίδϊη8 οὗ ᾿υάδῃ, 50 πὶ [15 αἀεἰδι} τνουϊὰ 
Παγπιοηῖβα τυ τῆς νῖενν οὗ 1Ε ἰπδὶ ἰἢς Ἰουγηον οὗ δε 8.165 τν85 1ϊἸπιϊεὰ ἴο 
τς Νερεῦ δηὰ (δς πιουηίδὶπ5 γουη δδοιϊΐ δηά 5. οὗ Ἡοῦύτγοῃ, γεῖ (ῃς ἀϊ5- 
ἐἰδυϊίοη οὗ {πῃ πιουηϊδίη οσοιπίγγΥ δηιοηρ ἴδτος αἰ βεγοηῖϊ ρθορῖςεβ, δηά ἐπα 
τὨγεείοϊαἃ αἰνίϑίοη οὗ ἴῃς πιοΐς Ἰδηὰ ἰηΐο περεῦ, πιουηΐδίη, δηά Ἰονϊδηΐ, 

Ροϊηϊ ἴο ἃ σιοδίες ἜἽχίοηϊ οἵ Ἴσοιυηΐίγυ, δηὰ ἰηδεοά ἴο ἴς ψὨοῖς τογτιογυ 
βυθβεαυσηῖίΥ οοουρίεα ὉΥ ἰῃς Ἠεῦτγεννα. [ΙΓ [Π18 Ὀὲ (ἢς δοῖυδὶ ἰηϊοηοη οὗ 
ἴῃς ν. ἰξ πχυϑὲ Ὀς αἰγὶ υϊεα ἴο 4 ἰαἰὰ δάϊϊογ ἰηβθυδηοςα ΌΥ ἃ νίειν οὗ τῃς 
ἰης!ἄδηξ οὗ 186 βρί68 ἰάδηξίοδί νυἱεἢ οὐ ἀρργοχίαδέηρ ἴο ἱμαὶ οὗ Ρὶ (ΞεἊ οὐ 
ν.5.. [845 Ὀδεη νεγῪ βΈπεγα!  " γεσορηϊβεὰ ἰμδὶ 186 οδίδίοσυοβ οὗ ργο- 
15τδο 15} ᾿Ἰπμ δ ϊδηἰ8 οὐ Οδηδδη τνῃῖςἢ τεσυς 50 ἐγεαυθηίν (ἢ τς Ηδςχα- 
ἰδυςἢ---Οη. 1οἱδ᾽}7 1.15.8] Ἐχ, 4,8. 17 18 2χ23.28. 212 ,ι41}1} 1, γ) 2017, 7ο5. 4,19 
οἱ 113 123 241}; ουϊδίάς τ1π6 Ἡεχδίευς--- υἀἁ. ,5, τ Κὶ. οὔ, ΕΖε. οἱ, Νε ἢ. οὗ 
ἔογσιησα ῶο ρδζγῖ οὗ (ἢς βαγίϊεσ βδουγοςβ, Ὀυΐ ἂγὲ ἴῃς ννογὶς οὗ Ὦ οσ νυγίϊεγβ 
ἰπδυεηςοά ὃγ ἰμδὶ βομοοῖ. ΤὮε τυ] ρ!᾿οδέϊοη οὗ Ὡδη)685 ἰη ἴπ656 οδίαϊορυες 
νν88 ἰηἰεηὐδά ἰο παρ (86 ᾿ιτεδίηθϑϑ οἱ ἴ5γδε 8 οοησυεβῖ; πεϊῖδον [86 
σδοῖες οὗ ἰἰπθ ραγίουϊατ Ὠδίηεβ ποῦ ἰ86 ογάεγ,  Ὡοἢ νᾶγί68 ζΎΈΘΕΪΎ, ἴπ 
ἀνΒίο ἢ μα πδίο8 γα ρἰδοεά ἤδνα δὴν βοοργαρῃϊοδὶ οὐ εἰ βηορταρδίοδὶ 
γτοάβοῦ. [158 (18 ν. οὗ βίπιδας ογρίη ὃ 1 80, ἴῃς ργοῦδοϊς ἀἰβογορδῦου δ6- 
ἔννθθ ἰξ δηά ν.ἕ 170. 33:2. δηά (δΒς αἰ σου} 165 τυ ῖοΒ αγίϑα θη τὰ διϊερὶ ἴο 
Βαγηοηΐῖβα [9 δἰδιϊθηχθηῖβ νἱ  τνμδί 18 βαϊα εἰβεινῆογε οὗ ἴμε νατίουϑβ ρεορίεϑ 
πιοηιἰοηεά, ατο δοοουηίςα ἴογ ; 50, ἴοο, 19 ἴῃς σοπῆϊοςξ οὗ ορίπίοη 85 ἴο ἴ86 

βδοῦτος οὗ ("5 ν, ὮὨ]., Βαςοοη, ΓΗ. , ἔον Ὄχδηιρῖίςε. αϑϑίρη ἰξ ἰο Ε, Ὀυϊ οη 

ἰπδάοαυδία »ιοουηάθ: ἴογ 3.).5 Χὰ ἰ5 υϑεα ὉΥ 1 ((π, 2453, ἐρ. 705. 15}, 

5 8.6, δϑροοίαιγ, Βυάάς, ὥνρεκοελίολίεγ ῬΡ. 3.4 .;) ορ. νεῦ οα 
Ὠι. η. 
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]1υά, 118) 45 ςογίδιηἶν 845 ὃν Ε ((η. 2ο᾽); ἰπογα 15 ποϊμίηρ, ρου! Υν ομαγδς- 
τεγιϑὲὶς οὗ Εὶ ἴὴ ἀἀδβογιϊηρ βοπια ραγίιουϊεγ δαγέ οὗ ἴῃ 6 ᾿πμαδιίδπίβ οὐ δηβδϑη 
8ἃ5 Απιοσγῖία ; δηά, ἱβουρἢ [ἴ θ6 σγδηϊοά ἔμπδι 143 6 1, δηά 1,439 ποῖ ἔγοπι 
ἴδε βδαΐὴθ Ὠδηά, (15 οθϑ ποῖ ὕγονα ἴῃς ἰδίίεγσ ἴἰο Ὁ Ε. ὙΤῇαε γεπγδιϊηΐηςν 
Ῥοΐηϊ οἰϊεά ὃν ΟΗ.-- με υδς οὗἩἨἁ Ἵ ὃν, ορ. Εχ. 2ὅ--ογ ἰΐβεῖ  ἰβ ἴοο ϑρδϊ ἃ 
Ῥτοού. Μεγοσγ δορὰ Βυάάα δϑϑίρῃ {πὸ ν., ἱ Πὰς ἀχοορίίοη οὗ [18 τ α1]ς 
οἶδυβε, τυβῖο ἢ οἡ δοοουηῖ οὗὨ [15 αὐἰχίαγα οὗ εἰ ποργαρῆϊοδὶ ἴεγηιϑ ἰμοΥ οοη- 
διάδος γεάδοϊοσιαϊι,, ἴο , οὴ ἴῃς σγοιπα ἐμαὶ "22 158 υϑοὰ ἴῃ [8 βθῆβε 85 ἃ 

ςοἴϊεςῖνε ἔογπὶ ἔογ 411 ἴπὸ ᾿ἸηΠΔ ΙΔ η8 οὗ Ῥαϊδδίπθ Βυΐ {Π15 σοποϊιβίοη 
τεϑίβ οἡ πε ΠΙΡΪΥ αυοϑιίϊοηδῦϊε αϑϑιυπιρίίοη πὲ μα ἰα5ὶ οἶδιιδε οὗ (πὲ ν. 
15 ἃ ἀεδηϊίίοη οὗ πὸ οΐΪς σοιυηίγΥ ὃν 115 ἴνο Ὀουπάδτγιο5---ἰἰης Μεάϊίοτγ- 
γαπεδη δηὰ ΪἸογάδη. δα {πΐ8 θδοη ἰηϊοη δα πὰ ἰοχὶ νυουἹὰ πιογὰ ἡδίυτς- 
ΑΙ Βᾶνα γυὴ ΚΠ ἽΡΙ Ὁ 3) .)»)2), 

“Ανιαϊοξ τοας ἀἰτοο ϊηο τη ἐλ6 απ ὁ ἐλε ΜΜερο8]) 1 ἰτεδῖεά 

85 Ῥαγῖὶ οὗ {π6 γαρογὲ ἴπ6 ψογάβ πιυβὲ 6 τοηάογαά “Ανπαϊοξ 
ἀτοοϊίοίδ. . .. Τα ᾿Απιδίεἰκιτεβ αγα ἃ γᾶοα οἵ ποπιδάβ ψῇο 
ΨΟΓΘ ρδγίουαῦν δϑβδοοϊδίε ἃ ἢ τἢ6 ἀδπογίβ ἴο ἴπε 5. οἱ 

Ῥαϊεϑεϊπα (ΟΡ. Σ 5. 15. 30). 66, ἔυγίμεγ, οὐ 249. ---- 716 
1165] ἃ Ῥονετίαϊ, ποη - ϑθγητς ρθορὶθ σα δα ΗἩ-ἰὰ, ψῃὸ 
ΔρΡΡΟΘδγ ἴο ἕανα οοπια ἔγοπιὶ Ὁδρρδάοοίϊβ, ἀγὸ ἔγοαυ θη! πιεη- 

ιἰοπεά ἴθ Εργυγρίίδη ᾿ηϑογιρίοηβ οὗ ἴπα ᾿ϑιἢ, τοῖΐϊῃ, δηὰ ζοῖῇῃ 

ἀγηδϑίίϊεβ. Πδη ἴδεν ἀγα ἢγϑιὶ πιδητὶοηεα (2οη. ΤΟΙ ΠΊ65 

111.) δ. 1500 Β.6.), {Π6 δου! Πόγῃ 1ἰπ|1ῖ οὗἨΤΠΘΙΓ ΘΠΊΡΙΓΕ 56 απι5. ἴο 
Ὦδνα ἰδΐη ἴῃ (πὸ ἀϊσίγιοϊ οὗ Κοιηπηαρθηθ, 2.6. ν6}] ἴο ἕξ Ν. οἵ 

Οδιοπαπ θῇ. [Ιἴοσ, ΠΟῪ ργοϑβϑοα βοπιοινῆδὶ ἰαγίποσ βουτῇ- 

νναγά, Ὀὰξ πανοῦ ΔρΡργθηΓΥ Ὀθαγοηά ἴΠπ6 ὑρρογ Οτοηΐθβ νδ]]ον 

ἴῃ {815 αϊγεοϊίοη.Ἐ ὍΤΠα Τεὶ οἰ -Απιάγπα ἰδϑεῖς (ς. 1400) δηά 
ἐπ Αϑβϑγυγίδη ἰπβογίριϊοηβ ἱ (τόσ ΤΡ Ίἀῖἢ ῬΊ]Ἔβογ 1.) δ. στοο, ἴο 
ΘΑΓΡΌΠ, 721-704 Β.6.} ΔΡΤΘἝ6 ἰη σοηβηϊηρ ἴπ6 ΗΠ 65 (ἢ δι τῷ 

Ερυρ. ΗἨ-ἰὰ τῷ  Ηβςδ. ΠΠ) ἴο Ν. ϑγγία. Τῇ5 πογίμογηῃ ποπὶα οὗ 
πὸ ΗΕ 65 15 ΓΔ ΠΊ11Π1δγ ἴο βοπιθ, πα ἜσρΘο 4 ΠΥ {πὸ δαγίιογ, ΟΤ. 

ἰνϊαῖθ: 566 [υά. 126. 4,38 (τεδὰ “" Ἠϊα65᾽ ἔογ ““ Ηϊν 65 "᾽), 

2 8. 245 (τεδά ᾿ἰπϑίεδα οὗ ““ἴο {πὸ ἰαπὰ οὔ Τδἢίϊπι - μβοάςῃι,᾽ 

“0 {πὸ ἰδηά οὗ [ῃ6 ΗΠ ῖο5, ἴο Καάοϑῃ,᾽" 2.6. Κδάδβϑῃ οἡ πε 

Οτοηΐ65), τ Κι. τοῦθ, 2 [ζ. )γδ. Οπ {πὸ οἰποῦ μαηά, ἰδΐογ νυυγιζεγς, 

ραγιου]αγῖν Ρ ((η. 2310 25 2654 40593- ςο]5) ἀπὰ ρεγῆδρϑ ΕζΖεκίοὶ 

(168), Ιοοαίε ἃ ΗΕ δ ρορυϊαϊίοη ἴῃ δου Ραϊθσῦπο (Ηρ τγοη) ; 
ΘΑΥΙΥ τυτῖοτϑ σρϑαῖ οὗ ἑπευξάμαί ἘΠῚ 5 γοϑιἀθηΐ Ἰ [88 5ου 11} 

5 Μαχ ΜΏΠεν, Αςέφη ἡ. Ἐηγοῤβα, ΡΡ. 319-224. 
 Ορ. δοϊιγδάες, (07.3 τοῦ ΠΕ 
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(ι 5. 265, 2 5. 112); δηά {π6586 ἱπάϊνί ϊι415 ανα 56γεΐῖς πλαπιας 
(είαδ, ΔΒ πιοῖθο). ὙΤῆα ῥγεβεηΐ ραββαρο, κὰ Ῥ, δϑογιθθς 8 

βουίβαγῃ οἵ οαπέγαὶ Ῥαϊεςεϊπίδη ποπια ἴο ἃ ἩϊΕΐε δοῤιζαξέοτε. 

Τῇ ἐχρίδπδεοπϑβ ροβϑ:0]6 ἀγα: (1) ἴπογα ννᾶβ ἃ πιογα οὔ 1655 

αηἰτπηροτγίδηϊξ Θεηλς ἐΓ106, ο4116ἀ ἴῃ. Ἡεδῦτγεν Ἡϊῖα, τ ιοῦ δά 

η0 οοπηρδοίίοη Ί ἴΠ6 πΠοη-ϑαπιῖῖο ἨἩΙ65 οὗ ἴΠ6 ᾿ΠΒοΓΡΈΟηΒ, 
δῃὰ οὗ νῇῃϊοῦ να ἣανεα δὲ ριθϑθηΐ 0 ἱπέξογπχαίίοη ἵἔγοπὶ οἵπογ 

{ἢ 8η ὈΓΌ] 1 4] σουγοαϑβ ; οἵ (2) {πε Η: 65 Ἰοοαϊεα Ὁγ πε ὈΪΌ]1ς 4] 
ὑντ 6 Γ5 ἴῃ 5. Ῥαϊδϑιηα δα ἰςοϊαϊθα βει]επιεηΐβ οὗ ἴδε ρστεδῖ 

ΗΠ γασα ; οὔ (2) ἴδε ἴογαι Ἡϊ Πα τᾶς υϑεα Ἰοοβοῖν δηά 

Ἰηδοσυγδίεῖϊγ Ὁγ ἰαΐογ Ηρῦγαον τυγιΐογβϑ ἰῃ γεΐεγεηος ἴο {με ρῥγε- 

[95γδϑ] 15} Βα ρ  δηΐβ οὗ σδηδδῃ ἰπ ρεηεσγαὶ. ὍΤῆα ταΐδγοησα ἴο 

ἰηαϊντάυδὶ ἨΠΕΕ5 ἢ Θοηλς ΠΔπΠ165 ἢ σαῦῖγ Ηθῦγεν βουγοες 

ΓΊΔΥ Ὀ6 ἱπουρθμξ ἴο ίδνουγ ἴπ6 ἤγεοῖ δ᾽εγηδίϊνα, ν Ὡ]οἢ, δὲ δὴν 

ταῖβ, 566Π15 ργεΐεγαδϊε ἴο ἴπε βεοοηά; πὸ τΠϊτά (ςρ. 05. 15) ἰ5 
τπδὶ πιογα σ΄ ΠΟΓγΑΙΥ δάορίεα ΌΥ πιοάσδγη βοπμοΐαγβ. Ὁ 1 Πα (Ὠιγὰ 

Ὀ6 οοτγγεοῖ, 6 5ῃοιυϊἃ ἢδνα ἃ ρδαγαϊϊοὶ ἰο {ἴπ6 ἰαῖα Ηθῦγεν υὑϑᾶρὲ 

ἰη ἴπ6 Αϑογγίδη ᾿ϑογριϊοηβ οὗ ἴπ6 δ8ιἢ σοηΐ. Β.6., τνῆδγα ““δπάὰ 

οὗ Ηβι1᾽ 5. υξεα οὗ Ῥαϊαβίϊπα ἰῃ ρεπογαὶ (ϑοδγαάεγ, ΟΟ 7.3 
Ρ. 108). --- Τὰς 7εδιεεΐ:6)] ἴα 6 Ὀυπῖῖ65. νεῦα ἃ ἰοοδὶ γιθα ἴῃ 

ροββϑδββϑίοη οὗ Ϊδγιϑβαίεπι δὲ ἴῃ {1π|6 οὗ [6 σοπαπαβὶ (705. 155, 

[.ἀ. 131), ἀπά ἱπ {πὸ {πιὸ οὗ Ὠανι {Π] ἐχρε!]δά Όγ πὶ Κίηρ 

(2 5. 559). Νὸ τεΐδγδεηοα ἴο ἴπθπὶ οὐ ἱπβογιρίίοῃβ ἢδ5 γεῖ Ὀδθη 

[ουπά ; Ὀυΐ, 50 ἔδγ 845 [Π6 σοδηῖγ ἀδΐα δβογάδά Ὁγ 186 ὈΪΌ]1ΟΔ] 

δουγοο5 δάηϊδ οὗ 8ἃ οσοποίϊυδίοη, ΠΟΥ ἀρροᾶῦ ἴο αν Ὅξδοη 

ΘαηΊ 65,Ἷ -α 716 “4»107116] ἴα Ὠδπια ("Ἴ2) 15 ἰάθη τῖοδὶ ἢ 
τῆς ᾿Α-πι4ᾶ-τὰ οὐὗἁἩ [ῖπ6 Εργριίδη ᾿ηδογίριίοηβ ἀπά {πμ6 ᾿Απιυγγυ 

οὗ {π6 Τοῖ εἰ-Απηάγηδ ἰδεῖς. Ι͂ῃ ἴπΠ6 τσῖῃ δηά 1:41 σδηζυγιθϑ 

Β.6. π656 ΑπιοΙίῖεβ οὗ {π6 ᾿Ἰῃϑογρίοηβ ἀὰα ἃ ρεορία ᾿ἰνὶηρ᾽ ἴῃ 

[πΠ6 ποτγί οὗ Ῥαϊεβίίηθς δηὰ 511} ἕαγῖ Ποῦ ἡοτγίῃ, Καάοσῇ οἡ πὸ 

5. Βυάδάες, ζρρεξελίολέξ, Ὁ. 1441: Μαχ Μὕϊεν, Αςίοη με. Ἐπμγοῤα, Ὁ. 41 
Π. 1; ϑίδαάς, σεσολίοδλίς ἐς Ῥοΐξες 7ςγαεῖ, ἰ, 143 ἢ. τ (ερ. ϑοξβγαάογ, (Ὁ7.3 
το; Μεγεσς ἰὼ ΖΑΤΉ ἰ. Ὁ. 125). Ἴδε βεοοηὰ οἵ ἰῃς δϑονε-πιεηιϊοηοά 
αἰϊεγηδίννεϑ 15 δἀορίοα ἴῃ βοπηδ πιεαϑυγα ὉΥ Ὀϊ. (Ὁ ρεςὶς, δ Ὁ. 191), ῆο, ἢονν- 
ὄδνογ, δά πιῖ5 {παὶ ““ ΗΠ ῖο" ννὰ5 υδεα ΌὉΥ Ρ δηά ΕΖοϊκίοὶ ἔίοσ 411} Οδηδδηῖία 
Ῥθορίς5, ἀπά ϑδαγος (ξΞανὶν ΗΠ ἐξέ. οὗ ἐλε ἥεδργετυς, ῬΡ. 54-56; γεῖ 566 Ὁ. 56, 
Ὀοίίοπι, δηά αγί. “ΗΕ " ἴῃ 2,23.). Ορ. Κιίεϊ, σεςοῖ. οἷον Τεδν. ἰ. 21, 
δῃά αϑίγονν᾽ 8 γί. ἰὴ ἘΒὲ. (αγζυςβ ἰπ ἔδνουνγ οἵ (1) αθονε). 

Τ Ότγ. ἴῃ 2248. ς.ν. “' ]εδυκιίε" ; α. Α. διῇ ἴη ἘΔὲ. 5.Ὁ. “ Ἰεγυϑδίοιι," 
813. 
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Οτοπίος Ὀαίηρ 8 ργίηοῖραὶ ἴοννῃ οἱ {ποῖγα ἴῃ [ἢ6 {Ππ|6 οὗ {πὲ 

τοῦ ἀγηαϑςῖγ. [Ι͂ἢ {π6 ΒΙΌ]6 {Π6 ἴδγπὶ 15 υϑεα βρϑοῖβοδίν οἵ [Π6 

Κιηράοπιβ οὔ ὋὍρ δηά δίβοη οὐ {πε Ε. οἵ ]ογάδη (Νι. 2118: 3, 
Ὅυϊ αἷδο δῃηά ρεπογα!ν οὗ [6 ργε- [σγδϑ 15 ἱπμδοϊίδηΐ οὗ 

Οαδηδϑδη Ὗν. οὗ Ϊ]ογτάδηῃ. ΤῊ ἰαϊξοσ ὑϑᾶρὰ 15 οπαγδοϊογβίϊο οὗ 

Ἑ δηά Ὁ (αβ αραϊηβῖ [, ψνῆο γερ  δυῖν 565 ““ (δπδδηϊΐα "ἢ ἴη- 

5ἴ6464) : 566 αἷϑςο Απ|. )ϑ', 15. 179 (01). ΑΡρρδγοη!ν νὰ ἢᾶνε 

16 54Π16 5ᾶρ6 δεοτα, δηᾶ οϑγίδιηἶϊυ ηο ἀδἴα δ ργεϑθηΐ Κποινη 

Βυβῆοα ἰο 6 είθγπΊ 6 ΔΠΥ͂ 5ρθοὶαὶ αϊσίγιοῖ οὗ ἴπῸὸ ΠΙΡ πᾶς οὗ 

ὟΝ. Οδηδδη πιαγίκεά οἱ δ5 “"Απιογιθ" ἔγοπι οἴπογ αἰβίγιοῖς 

οσσυριῖεά ὉΥ ““Ηϊ ες δηά “7εδιυ51:65. [Ιἢ, δονάνοζγ, 

“« ἨϊΕῸ5᾽ 15 αἷδο υδεά ἴῃ {Π|5 σαησίαὶ βεῆβθα (566 δβονε), 

1Ππ6 σοπιδιηδίϊοη οὗ ἴογπῚ5 (ΟΡ. 05. 118) ἴῃ [6 ργαβϑηΐ οἴδυβε 

5. ουγίουβ; Ψὰ ανα ἔννο ρϑησγαὶ [ογπὶβ ἔοσ 411 ργα- [5γδ6 1115} 

ἱπδαριίδηῖς οὗ ἴπ6 σουπίγυ δηα οἠα Ριγαῖν ἰοσαὶ παπὶα (76δι- 

5116); δηά ἴδ ἴο βοπια δχίθηϊ ἴΠ15 νεγϑα βῇαγεβ ἴῃ γῃδίοτγιοδὶ 

οδαγδοῖογ οὗ ἴῃ οδίαϊοριι65 οὗ Ὁδηδδηϊΐα πδίϊοης γοξεγγεά ἴο 

δΔῦονα. δε Απιογίίε5 αγὰ αἰβξευνῃεγα οοηποοίθα ἢ τπ6 ἢ1]]- 

σοιπῖγν, 6... Ὀϊ. 19.446, Ὀὺϊ 566 [υἀ, χδ8., 

Οη πὸ Απιογῖῖ65 ἴω {πὸ Ἐρυρίίδη [ωϑογρίϊομϑ, 586 Μαχ Μὕϊον, ΑΙ ςίδϑη 
“«-. Εμγοβαᾶ, Ὁ. 177 απά ο. χνὶϊ.; ἰῃ (Π6 Τοῖ εἰ-Απιαγηὰ ἰδῦϊεί8, Χ.8. ν. 
Ιπάοχ, ς.ν. “Απιγγα" ; [ϑίγονν ἰπ Ἐ3ι. δσιυ. "" (βηπδδη," ὃ 1ο; οὐ ἴδε 

ΣΌΪ 4] ὑϑαρε, Μεγεον ἴῃ 2,47}. ἱ. 122; Βιάάε, ὕγρεεολίολέο, Ρ. 445 Γ᾿} 
Ὀείνεν, εμέ. Ρ. τ, ; ορ. Μαχ Μεγ, ορ. οὐδ Ῥρ. 229-224; δηὰ 566 [6 
ΒΙΌ]6 Το οηδτγίθ8, 5. Ὁ. “’ Απιογ(65.᾿" 

Αμα ἐλ Οαπνααηΐο τοαᾶς αἰποοίἑζηρ δοοί6 ἐλ σόα (1.6. (ἢ 
Μεαϊτεγγαπθδη) απα αἰοηρ ἐλο 7ογάσῃ) Ήετε, ἴῃ ἀΐγεοῖ οοπίγα- 
ἀιοϊίου ἴο 144 ((Ρ. ποῖεβ οὐ 1455. 4) Ὀαῖ ἴῃ ἀρτεοηθηὶ ἢ 

Ὁΐι. 1 1130. 705. 5᾽' 1538: (411 3), Ζερῇ. 2, {πεὸὲ σδηδδηϊεβ ἃγα 

ἀεϑοσγί θεά 45 ἰον απάσεβ, μα πΊοσα Θβρθοῖδ ΪΥ δἃ5 Σ᾿ μαδιϊδηΐς 

οὔ δ ννεβίογη ἰον]δηάβ. ὙΠ πδπια ἢδ85, ᾿πάεεά, νογῪ ρϑηογ- 

ΑΙν Ὀδαη ᾿ητεγργοίθά ἴο πηδδη “ον δηάδγ,᾽" [ΠοῸΡὮ ἴον γεαϑοηβ 
ποῖ Ὀεγοπά οτος. Ὁ ΜΠ {Π6 ῥγαβθηῖς πἰϑᾶρὲ ΜῈ ΠΊΔΥ 

οοπιρᾶγα ἴπ6 υ56 οὗ Κὶ-η4-40} -ϊ: (5 }ὴ)95») δηά Κὶὶ-πδ-δῇ-Ὡὶ 
( ΞΞ 15,,λ)Ἐ) ἴῃ [6 Τεῖ εἰ -Απιαγηδ ἰδδ]εδίβ, 1 ]ϑῖγονν 5 τρμς ἴὰ 
Π|π|τ]πρ΄ [Π656 ἴο ““1Π6 ποτίμογη “ον δά οὐ βεδοοδϑι᾽" (58. 
64:).-. . Μ. Μά] (1 ςίορ πε. Ἐπμγοβα, Ὁ. 206) ἰηΐεγβα τπδὶ 

9 Μοοτγε ἴω ρΆ05. τ8ρο, ρρ. ᾿ἰχνὶϊ-ἰχχ. 
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ἴῃ οογίδιη Ερυρίδη ἰπϑοσρίίοηβ ἴΠ6 σθοσγωρῃ!οαῖ ἰογπὶ τοΐατϑ 

Θβρδϑοίαῖν ἴἰο {πὸ οοδϑβί -ἰδηᾶ, ννῆεγεαὰς δἰ πηορυδρίὶ δ Π[ν 

“ς Οδηδδηϊε᾽ ψϑ υδεᾺ, 85 δπιοηρ ΟΥ υυσιΐογβ ὃν 1, οὗ 4]] 

᾿πΠΠδοιϊϊδηΐῖβ οὗ {6 οσουηίγγΥ ὟΝ. οὗ ]οτάδῃ. Βιυΐῖ νδεῖποσγ τς 

ΡΓοδθηΐ ποίϊοα ργαβαγναβ ἃ γαπληβοθησα Οὗ ἴπ6 δποίϊδηΐ βϑδῖς 

οὗ τῆὴ6 Οδηδδηϊΐος, οσ 15 δαϑοὰ οχ ἴπα δοίι δὶ οοηαὲιίοη οἹἄ 

τπηρ5 ἤδη σεηίυτγιος οὗ Ἡδῦγαν οσσυραίίοη οὗ ἴδε σουπίγγυ 

Παά ἐογτοδα τπ16 (δηδδηϊίος Ὀδοῖς ἴο ἴδε ον δηάβ, πὲ Ὀ6 ἰοΥς 

Δῇ ορδῇ απδβίοη. Ἐ 

80. Τ86 οοπῃύογ-Τοροσὺ οὗἠἨ ΟΔ160 (ΤῈ).---Οα͵]ε Ὁ 511}15 τῆς 
ρΘορίδ, δπά δησουζαρδβ ἴΠπ6 πη} ἴο ΡῸ ὕὉῦ δηά οοπαιοδῦ ἴδε ἰδηά. 

Τῇδ ν. βεεπὶ5 ουξ οὗ ρίαςα ; ἔογ ἴπ6 σοπιπιοίίοη οὗ ἴπΠ6 ρεορῖς 

ἴο ΨὨΙΟ Στ τεέετς ἰ5 ποῖ πιοηϊὶοηθα {1 14}.---4 πΟῶΡ Οαϊοῦ 

οἰοποεαῖ τἶἣ 6 τυ γπλ γι ηρ'5 οὗ 2λ6 εοῤ᾽ο αρσαΐηε ()3) οδος, απα 

σα ἴο τῆ ρβορίε (ογ ζο λέρε, ἐ.6. Μοϑβεβ5---ϑὸ αι Εν 5. (6), 
(1) τὸῦ ομρλέ ο φῸ τ (ςρ. ν.170) “πὰ ἐαζο 12, νῖΖ. τῆς ἰαηά, τ: 
2οφεοσσίορι, 70) “06 σογίαϊηζν σα ῥγουθδ ἔοο τεμοΐ 70» 12.--81. διέ 

ἐλ6 πιϑρ τολὸ τοογιξ τεῦ ποϊὰ (Αἱ τειϊογαία ὑπαῖ ἴπ6 Ῥεορῖβ ἂγὲ 

ἴο0 δίγοηρ (ῬῚΓ, ορ. ν.18; οἵ. ν. 8. 1}}ὴ ἴο θῈ ονδγοοπιβ. Βοῖῃ 
1Π18 δηά {Π6 ργδοβδαϊηρ ν., 85 δἷϑο 1452, δία ἱηοοηϑίβίεπί ἢ 

Ῥ᾽5 δἴοσυ ἴπαὶῖ ]οβία νὰ οὔθ οὗ ἴπεῸ 5ρι65, δπά {πδξ 6 

βυρρογίεα Οδ]θῦ δραϊηϑδε [Π6 οἴμετγϑβ (ν.δ. 1626. 8), ]Ἰηριοδά οὗ 

Γαίης [6 ἔννο δοσοιιηΐῖδβ᾽ Οὗ ἴΠ6 πὴ ΠΟῪ σγαροτί, 1480: τ46Ὁ, τη 6 
οδαϊῖοῦ 85 ῥγείογγεα ἴο βοραγδίες ἘΠ 6πῈ ἴσοπὶ οπα δποῖδπεογ δἷ 

τπ6 οοβί οὗ 8 ἱορίοδὶ βεαυδησα ἰῃ ἴῃς παιγδῖινα; {Π6 γαβϊο ἴῃ 

[πΠ6 σοπιροϑβῖζα παγγδζνο 15 ἃ ἰοηρεν δἰτεγοδίίοη ἤδη αἰἴποσ οὗ 

186 πιαΐῃ βοιιγοαβ ριεβδεπίεα. ὉὍῇα ροβιϊίοη οὗ 13. 1 ΤῈ 
ΤΆΔΥ ταῖπογ ἤᾶνα δε δέϊογ 1.45. 

28. ΥΚ3 35 ὈΣΠ 19] ΠῚ 2 3200 ορ. ν.19, ἀπά οἵ. ὃν 2" ἴῃ ν.18, ἀνηδ τν 
οἱ. ρὶπίῃ ν.ἢ8,-- -20. "πππ|} 5. (τ -᾿ “ππ|---ἀἀποῖμογ ἔογπι ἴΠαΐ ἔγεαυ σης Υ ἀρροᾶτβ 
ἴῃ {πὸ γῃοϊογίοαὶ ςαίδίορεβ οἵ (ῃς ρεορῖεβ οὔ Οδηδδη.---ῦ 50] ορ. Εχ. 
25 (Ε); ἔογ Ὁ οὔτε 5:4ς οὐ δι οὗ ἃ βίγεβπι, 58ε6 ὄββαρϑοία ν Ὁ. 257, δηά, 
ἰὰ ἴδε »]., 1υἀ. ττ8 Π5ὴκ Ὁ Ὁ» Ἴσκ Ὁ. }5.---8.0. ὉΠ] δῇ ἀροοοραϊεἀ Ηρ 
ἔογπι ἔγοπι {Π|6 ργερ. ὉΠ; σρ. (Π6 ἰηῇεος(ίοη 85 8 ἱπιρεγαίῖνε ἰη Νεῆ. 8)", 

ΦῬον τῆς ἀδίβ δηά (δε ἐπεοογίεβ ἴο τνῃϊο ἢ (ΠΟῪ Ὦανα πίνε γίβε, 5ε6 
Μεγες, Ζ4 7}. ἰ. Ρρ. 122-127 (Ὀαϊ ορΡ. ἰϊ. ρ. 4Ζ06-9); Βυάάε, ὥηγρεεελέολέε, 
Δ46Ώ,.; Χν. Μαχ Μύϊεγ, Αι σέθη τ. Ἐμγοβα, ῬΡ. 205-208 ; {Π6 Τεῖ εἰ-Απιδγηδ 
ἰΔΌ[ε198 ἃ5 ηυοίςα ἀρονε; Βιῆ], σεοργαῤλίο, Ὁ. 64 ἴ.; Ο. Α. δα, δὲ 
Οντογ. Ὁ. 4ἴ.; Μοοτε, 7μάσες, ὈΡ. 79, 81; Ὀτγίνεγ, 2ιεέ. Ὁ. 11. 
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394. 16 ταροστὺ οὐ 89 Βρ168 (Ρ).--ΤΗ6 βρίος, ἢ 186 
Θχοορίϊοη οὗ Ϊ]οσῆυα δπα (αϊὶθῦ (145 7, βργεδά δοτοδα δπιοπρ' 
τῆ α ρβορία ἴπ6 υηΐανουγαῦϊα γοροζῖ [Πδὲ ἴΠπΠ6 ἰδπα ννὰβ5 Ὀάγγθῃ.---- 

αν»πὦἃ ἐλεν τἰίογ 66 ὈΝΧῚΠ 845 ἴῃ Τοῦ 819, ΕςοΙ. 51 οὗ τ1ῃ6 Ὀτίηρίην 
Γογῖἢ οὗ βρεεοῇ : ορ. αἷσο Ὠϊ. 2213.--.-4.,. δυδὶ γορογῇ ἴῃς ψογά 
ΓΙΞῚ δἰνναυβ 845 ἃ εἰηἰβίθγ βεῆβθ, Ποῖ ογ, 85 ἤσγο δηά ἴῃ 16 

ΞΆΠΙ6 ρῆγαϑβα ἴῃ 1455 517, 11 5. υδεά οὗὨ 4 ἔαλϊΞε γερογῖ, οὐ, 85 ἴῃ 

αη. 4372(Ρ) ἀπά ῥγοδδθῖν αἷβο ἱηῃ ἘζΖοεῖς. ,χ,65, Ρσ. 2519, οὗ 16 ἴγιθ 
τεροτί οἴ εν!] ἀοΐηρ5.--- 71:6 Ἰα»Π7 ἱ.6. ἴῃ 6 νῃο16 ἰἸαπὰ οὗ σδηδδῃ : 
ορ. ν.33.--- ΤΑγοιρὦ τολίολ τοῦ λαυο 245564] [6 βαπια Ἡδῦτγονν 
ὈὮγαβα (ΠΔ 1).2}) 15 αἱ γα πεν γεπάεγεα ὃγ ΕΝ. ἴῃ 147.--Α Ἰαηπα 

ἐλαέ φαίοίδ, « {5 ἐιλαδίΐαν!5] 1.6. ἀοαθβ ποῖ ργοάμοα ποι ρῇ τὸ 
δυρροτε ἴπδηὶ; 566 ΕζΖεῖκ. 4,6᾽3..,. 1Π6 ροϊπξ οὗ ψῃϊοἢ ραβϑϑαρα 

15--] υἀ55, ἀδνακίαϊοὦ ὉΥ 1:5 οοπαμδγούβ, δηά γοηάογοά ἴῃ 

ςοπβαδαύοδηοα ᾿ηἰογ 6 ἀπτγηρ [6 ΕχΙα, αἴθ ὉΡ 115 ᾿Πδοιϊδηῖβ ; 

Ὀυῖ Υλνινο ἢ 185 αρουΐ ἴο τεβίογα {π6 ἔδγε Π γ οὗὨ ἴΠ6 ἰαηά (ςρ. 

ν.8. 11. 80) δΔ4ιἰιιὖοὲ τπδη ἰδ 1] πὸ πιοῦα δαῖ ὑρ 115 ἱπημδριϊδηΐβ. 
ὙΠ οοηΐϊοχὲ ἴῃ ΕΖοϊς. τοηάθεβ (Π6 τηδαπίηρ οὗ [ῆ6 ρῆγαβε 

οἴσατ; δηά 50, ἰπ {πΠ6 ργαβϑϑηΐ οδβθ, ἄοθϑ ἴπη6 δηϊ 655 ἴῃ 147 

--ἰῃα απ 8. νϑῦυ ροοά, ζ.6. ἃ ΝΟΓῪ ἰδγε]6 ἰδηά. Τῆς 5Δ4Πὶ6 
πιοίαρἤον 5 υϑοά ἴῃ νον. )δ88, 

θοῦ, 88. ΤῊθ τϑροσύ οἵ [80 βρ105 (ΤΕ), 'ἴπ σοπιϊπυδίίοη οὗ 
ν. 330 ΑἸ] {16 ᾿πμδοϊαπὲβ οὗ 1η6 ἰαπὰ δα νϑῦυ 181} (ςρ. 
Απι. 2955), αὶ ἱπ ραγίουϊας [Π6 ΝΕρΡΉΪ] πὶ, σοπηιραγεά ἢ  Ποπὶ 

{Π6 5ρ[65 δα 5δοιηδα ἴο {Π᾿πηπηβεῖνες πΊογα σγαϑθῃορρεῖβ. [Ιἢ 

ν.33 τ6 ᾿Ἀπαίκιῖαβ, ποῦ {π6 ΝΕρΏΪΠ]Π1πι, ἀτὸ δἰηρίεαὰ οὐκ ἔογ 

ϑρεοῖδὶ πιθητίοη.--- 716 5ογι5 οὐΓ “Αγτιαξ αγὸ σοριθ οΥ ἐλ6 Δοῤλῆἠίηι) 

ΤὮα οἴδυδα 15 σαγίδιηἶν ραγεηζποῖιο, αηα ΡΥΟΌΔΟΪΥ ἃ ρἿοϑϑ; 1{ 15 

οπιιτοά ἰη (ἃ ; [Π6 ““50η5 οὗ ᾿Απδὶς"" (ΡὉ}" 3) ἰ5 ἃ ἀϊδεγεηῖ 
Ῥἤγαβα ἔγομι {παΐ υϑϑὰ ἰπ ν.33. 38. (ὉΠ Ὑ7 Ὁ), ἀπά ομἱυ οσουτϑ 
αραΐῃ ἴῃ Ὠϊ. ο5. ΤΠ εἰγπιοΙορΎ οὗ Ὁ) ἰ5 ἔατ ἴοο πποογίδϊη 

ἴο δα ὰ δηυντπίηρ ἴο παῖ σδη ὃὈ6 ρδῖπεγεα ἔγοπὶ [15 δηά τῆς 

οηἶν οἴπεῦ ρᾶϑϑαᾶρε (αη. 65) ἴω τῆς ΟΥ. νογα ἴη6 νογά οσουζϑ, 

ἃ5 ἴο ἴπ6 Ηδῦτον ἱεαροηάς δουΐ [6 οἶα55 οὗ ρἰδηΐϊβ οδ᾽ δά 

ΝΕΡΉΪ Π πι. ϑανογαὶ οἰγπιοϊορτοδὶ βροουΐδίοηβ ἀγα οἰϊδὰ δηά 

οὐ ἰοϊσεά ὉΥ Ὠΐϊ. οἡ απ. 65; 566 αἷβο ϑοῦννιϊγ, ὥς Ζοδορι 
παολ δος Τοῦ, Ὁ. 6ς; δπά ἴογ ἃ ἵπθοῦυ Ὀδβεά οὐ δχίδηξίνα 

οοπ)]σοΐαταὶ οπιεπάδίοης, Οἤαγης ἴῃ 5351. 5.0. ““ ΝΕΡὮΠΙη1.᾿" 
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521] ἱπ οἰαἰ πιο ΌῪ Οἰεςεῦτγεοδε (ΖΑ 7). ἵ. ρρ. 189, 228) ἃ5 ἃ ροςςιδῖς 
Αταπιδίϑηι; Ὀυϊ 5.5. Ὠγίνον απ 7. χὶ. 2ο8.--32. γπὺ ὍὉ5Ν] ἴῃ6 βίης. 1.9 
πΊῸ π ΟἹ). 2ο" (απ δηςς ἴο ὃς τοβίογεά ἴῃ 2 5. 213; οὐ ἴῃς ἀουδὶε Ὀ]υτγαῖ 
8.5 Ὦδν. 15 (2); α.-Κ. 124ρ-5: ἴῃ 18. 45} τῆς ρ»ἱ. 58 "πὸ Ὅ5κ.---838, 12] ΓΒ. 
οὐ 15. 51 (ογσίἴ. ποίς) ϑυρ» ε5ῖ5 23. 

ΧΙΨΝ. 1-10. ΤΊΙΘ ῬΘΟΡ]Θ ΠΌΣΙΣ δὖἡ 010 τοροχὺ οὗ 86 ΒΡ 165 
(ἸΕ Ρὴ.--.Τῖο Ρ Ῥεϊοηρ᾽ δὲ δας ν. Ὁ" δ. 7.10 δηὰ ρατγί οὗ ν.;, {πε 
τοϑὲ Ὀγοῦρδοϊυ ἴο ΤΕ ; 566 δῦονθ, Ρ. 132. 

11. Ὠιϑῃεαγίθηθα ΌΥῪ ἴπ6 τερογὶ οὗ ἴπ6 ϑρίεβ (125-33) τῆε 

Ῥοορῖα ἰαπιθπξ δηά οοπιρίδίη, δπαὰ δῆ τποηιβοῖνοβ δἰγοδαν 

ἀεδά ἴῃ Εργρῖ ογ πὸ νν]άθγηθϑθϑ. Α5 Π]. [85 ροϊηϊδά ουΐ, πε 

δι ]εοῖ ᾿ς βίαϊεα ἴἤγαα {Ππ|6ὲ5 ἴθ ἴπεβα ἔἴνο νϑῦϑεβ; ποῖίβε πε 

[ῆγο6 [6 ΓΠΊ5 ἔἕοσ ἴπ6 τη γπλιγαγε--ἱ 2λ6 σοπργεέραζέον (τὮ ΡΏ1]. 

ῃ.), 2λ6 ῥεοῤέο, αἰ ἐλ ολίγον οΥ 7εγασὶ (ςρ. 201); ἴῃς ίουγ 

νοτθ5---ζάεν ἐδ τ ἐλοῖν υοΐσο (Ὀδῷ ΤΣ ὮΤΝῪῚ «.. . ΒΦΓ), το, 
γι 7η:.7660}΄---ταῖρ ξ 6 ρῥγορταϑϑῖνα βίδίεπιεηΐϊβ ; δυΐ ΠΟΥ ἀγα 

ΓΛΟΓΘ ὈΓΟΔΟΌΪΝΥ ἄυδ ἰπ ραγί ἴο π6 ἔδοϊ (δὲ τῆγεα βδοιιγοθβ ἃσγα 

Παγα οοπιρίπεά.---4 πώ εἰσγοα ἐλοίν νοΐο 6] ὈΝΦ Τὸ ὉΠ απ. 45 
(1Ε).--ὐ ρα ἐλο θοῤίο τορρε] τ 19. 18. 18. 30 (7); ορ. 255 (Ρ), 115 ()). 

--. Τα πίρλῆ ΟΗ. 142} ".---Ἥπάᾶ΄. .. πιμρηαμγσα] (2) ἴμα 
5απι6Ὲ νεγῷ (ΝΊρῃδὶ ογ ΗἸ ἢ 11) η Ἔχ. 153} 1γδ (ἸΕ); οἴδπεγινίβε, 
{|κ 1π6 ποιυπ (ΠΝ), ἴξ 15. οοηῆποά ἴο Ρ οὐ Ε΄ (ΟΗ. 114ἢ).-- 

Ἡροια ἐλαέ τοο λαα αἰσα ἐπ Ἐρν»»}Ζ] ορ. ἔχ. 1411 (7), τ68 (ΡῚ), αἰ5ο 
Να. 205 (Ρ).---7», λὲς ποἱἹαδγ»ι655)] ν.39.-- 8, 4 (ἸΕ). Τῇ ρεορίε 
τνουἹά ταΐϊπογ τοΐυσγη ἴο Ερυρί (πδη ρεγϑἢ ὈΥ {Π6 σι νογά τη 16 

αἰτεπιρὲ ἴο σοπαιοῦ σδηδδη; πον [πογείογα ρσοροβα ἴο γερίδοθ 

Δήοβοβ ὉΥ δηοίΐποῦ ἰεδάθύ, ῆο 5} 4]] ἰεδὰ ἴπθηὶ ὈΔοῖκ ἴο Ερυρί. 

[τ 15 ποῖ ἱπηργοῦδοϊα (ἢδὲ 1ἴ 85 δ {Π15 ροϊημξ 'ἴπ ἴὴ6 πδγγδῖινε 

οΟΥ ΤΕ ιῃδὲ Ο(αϊθῦ σαπια ἰογιναγά, 5116 τ1Π6 ρβορῖίθ, δηα ρᾶνε 

Δ δησοουγαρίηρ᾽ δοοουηΐ οὗὨ {πε ἰαπά, 1430. γγλν ἀοέλ γαλετοελ 

δγίηρ' τις ἑριέο λές ἰαπα ορ. ν.8 15.2. .1Χ270. γαἱὶ ὃν 2λ6 σιοογη) 
ν.8. ΤΠΕ ρθϑορῖΐε ἔδαγ {Π6 τη ]ἔατυ ροννοῦ οὗ ἴῃῆ6 Οδηδδηῖϊζες 

(1428. 820. 88). ορ, ἔχ. 132} (Ε). ΤΠ σοπιρίαἰηΐ ἀρ αϊηβὶ Ὑδῃννεῆ 
ἰ5 θσνθῇ πιοῦα Ἔδχρ οἱ Εγ δἰδϊθαὰ ἴῃ Ὠΐϊ. τ, ΝΠ [86 αυδδίίοη 

οΡ. ]οβἤδ᾽ 5 ἰη [ο5. 71 (ΤΕ). 

Βεοίΐννοοη 143 δηά 141] 5 ἰπβογίβϑ, ψἸ (6 δοασβαγΥ οἤδηρε οὗ ρεγβοῦϑ, 

ι. τἼ5; 566 4130 ΕἸ614᾽5 7 εταρῖα; οΡ. ἰῃς 5᾽ πη}1αν ἰπϑεγίίοη Ὀδΐογε 14], πὰ 

8566 [ηἰγοάδυοιίοη.---ἅ. ὉΠ... ΚΦῚ}) Τῆς ἢγϑι νεγῦ ἀρτεεβ ΜΠ [ἢ ἔοπ). βυδ)].: 
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πε Ξεοοηπά 5 ρῇ. οτνπρ ἰο (Ππς οοἸεοίδνα οπαγδοίογ οὗ [δς κυδ). ; ἔζδη. ἴἰ, 
316ε.- κῃ ἤεῖς βίδησβ ἴογ "Ὁ κῦ), 85 ἴπ 15. 47 422. 31,- }.}}} ἼἌΒς τοοῖ ἰ5 

ῬοΟΞ51ΌΙγ μὴ (ερ. (88. ρᾶγδι]εὶ γοοῖ ὦ, 5». 5. αἴνναγξ ἴὰ5 ἀείδοϊδνε ἴογηβ, 
Ὡδνοτ, ἃ9 Ἐ), 4.,., ἴῃ ν. 3, Βυ ἢ ἰογπιβ ἃ5 οηΣϑπ. Νοῖς αἷϑ9ο ἴδε βυῦδϑί. ωὐπὶ 

δηᾷ 5εὲ Νδ!ά. ἰω ΖΜΟ. χχχνῖϊ. ς35 π.--ῶ. ὑπὸ 19] αν. 124; Ὠτ. 7εηιϑές, 
14ο. Αἴϊεγ Ὁπῷ δὅ ἰωβεγίβ "" 13, ορ. Εχ. 16} 7}.---3. 3.08] ἴῃς βἰπιρῖς δα]. 
δ Ὦ ςοπιραγαῖϊνε ἴογος - Κδη. 111. 4086. ---Ἴ2ν γ5}} 1Ὲ10 ππ ἴῃ εχ. οἠἱν δετε, 
ν. δι Ὁ. 13; 12 αἶϑο Νυ. 3153.---ἄ, ΠΏΟΣ .. .. . 22] 5 ΣΦ . . . Κ. 

5--. Τὴ9 οοπῃίθχ-:τοροσὺ οὗὐ δοβυδ δηὰ ΟΔ4]600 (Ρ).---ΤῆςἪ 
Ἰδιὰ 15 ποῖ υπΐογι!]8 845 1Π6 οἵας βρίθβ μδὰ ςδιὰά (1,482), Ῥυϊ 
ΝΕΓΥ ρΡοοά.---ὅ. ΑἸαγπιοά ὉΥ ἴῃ Ὀϊασρῃεπιουβ πιυγπλυγηρ 5. οὗἉ 

16 ρεϑορῖΐα (ν.2, Μοξες δηὰ Αδγοη [11] οἡ {εἰσ ἔδοες Ὀείογε 
411 τι86 οοηρτορδίοη,---δὲὴ δοῖ ὄχργεϑϑῖνα οὗ ἀνα, οὔ Θηίγαδῖυ, 

οὐ ςοπίγτίοη Ὀείογα Ὑδδννεῆ ; ορ. 16" 5 1η19 (1646) 2οὅ, Οη. 
1ηδ8: 1 (Ξ«ε6 απηΐκεῖ), [καν. οἷ (411 Ρ), 105. 519} γ5 (Τ; ἃ ἔμ]Πον 
ρἮταϑ6).---6, 7. ]Ἰοβῆυα δπά (αϊεῦ, βεραγαίηρ {παπιβοῖναϑβ ἔγοπι 
1μεῖν [6]1ονν-5ρ165, γαηὰᾶ {πεῖν ραγπιδηῖβ ἰη στοῦ αἵ ἰῃ6 οοηάυοὶ 

οὗ {π6 ρβϑορῖθ, δηά δϑϑογί, 'ἴπ Ἴοηϊγδαϊοϊίοη οὗ ἴῃ6 τγεροτί 

Ῥτενϊουϑὶν οἰγουϊαϊεα (14535), (Π4ἱ ἴῃς ἰαπὰ 15 ροοά, 2.6. ἔεγ 6. 
8:1. (ἸΕ) Τῆς ρϑορίθ᾽ 5 ἔδαγ ἰβ σγουηάϊθβϑ ; ἕογ ᾿ἢ οἷν ἴΠῸῪ ἀο 

ῃοΐ δ᾽οηαία Ὑδῆννοδ᾽ 5 ἑδνουγ ΌΥ γαϑιδιϊηρ Ηΐπι, Ηδ Ψ1]] Ὀσίηρ᾽ 

{Π6πὶ ἰηΐο 115 γα {1 σουηΐῖγυ, ἴπα ᾿πμδριίδηΐς οὗ τνῃϊοῇ, 

ἔογβδκεη Ὀγ ἴπεῖγ ροα (5), Ψν1}1 θὲ 0 ]6 ἴο οὔἶεγ Δῇγ ορροϑβίζιοη 

ἴο 5γδϑῖ δάνδποίηρ δοσοοπιραηϊθα ὃν Ὑδῆνθῃ. Αἱ ρῥγεβεηῖ 

τῆϊς δγρυτηθηΐϊ ἔοτπι5 ρᾶγῖ οὗ ἴῃ 6 βσρεϑοῇ οὗ ]οβῆυδ δηά (αδἱθῦ, 

ν. δ, ΙΏΤΕ͵, νἤδηος ἱξ 5 ἄγαν, τ τνὰ5 οἰἴμποῦ δα ἀγεβϑεά Ὁγ 
Μοβαβ ἴο {π6 ρεορῖε (ςορ. Π.. 1598.) οὐ, ρεγῆδρϑβ πιοῦα γοῦν 

ἴῃ νίονν οὗ [15 ροβίτου πόγα, ἱογπιεα 186 σοποϊυβδίοη οὗ (δ᾽ εδ᾽ 5 

Γαϑρ  δοδα 5ρθθοῇ ἴω 1 489..--- 276 «οὐἱ! δγίηρ τες ἐμ2ο ἐλὲς ἰαπαν.5. 16 

--.. 7Ζλφεν αγὸ ομρ' ὄγϑα! να 5.41} σοπαιεγ {Π6πὶ 85 δδϑην 85 

να οαῖ Ὀγεδά: ορ. 5. 14 (-Ξ 53}) ἀπά τῆς ἤρυγαῖϊνα υ56 οὗ 

ἐς ρατ᾽" (698) ἴπ, δ...» 243, [6γ. τοῦβ---- ΤΑ δὲν ἐλαάοτο λας ἀφῥαγίεά 

,)ρο»ι ἐλοτη] τῃ15 τηῖρῃξ Ὀ6 Ἔχρίαἰπθα ἃ5 δὴ ἰάϊοπιὶ βρυίπρίηρ 

οιἱΐ οὗ ἃ τννιδοβργαδα Ῥεῖ τη τῃ6 ἱπεπιαῖα ταϊδιίοη Ὀεΐννθθη ἃ 

τδη δηᾶ ἢὶ5 βδῃδάον, δηά [Π6 οοηβεαυεηΐ ο85 οὗ νι} )ὺω, ἀπά 

δχίσοπιθ ρϑγ] ἱηνοϊνοά ἴῃ ἴπε 1ο55 οὗ 1ῃ15 σῃδάον.  Βυΐ τὶ 

15 Ργοξογαδίβ ἴο ἴαϊκα {πΠ6 ρεηϊζινε 845 οδ]εοῖΐίνα (ΞΞ [Π6 βσῆδάονν 

Εἰτμοτγῖο οαβὲ ργοϊεοι ρῚΥ ονεγ {πεπὶ|). [π παΐ σαβ8 ὃν ἴ5 υϑεά 

5 ΄8.ος Ετδζεγ, 68. . 283-292. 
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1ῃ ἃ συτγαῖϊνε 5εη5α (ΕΝ., πεγα, ““ ἀείδηςε ἢ, βιπιαγ ἰο παῖ 
ἴῃ ΒΊΟΝ 1 15 υϑϑα ἴῃ 5. οἵ! 1τ21ὅ, 15. 20" 4οὖ; 1πΠ6 οτγἱρίη οὗ 
1π6Ὸ ἔρια ὯΔΥ Ὅα δουρῃξ ἢ ἴπ6 πιο ΠΥ οχργεϑϑεὰ 
τιθίδρβοῦβ ἰπ 15. 25. 325. Ὑῃδὲ [86 ρῆγαβε “"ἰπεῖγ βῃδάον ᾿" 

γοίεγϑ ἴο ἴδε ροὰά οὐ ροάς οἵ ἴπ6 (αδπδβδηϊίεβ 15 ἰδνουγεα ὃν 

[πὸ ἰο]οννίηρ οοηδίἀδγαίοηϑβ: (1) ἴδ 6 νεγῦδὶ] ἴοι υϑεὰ Πεγα 

("Ὁ Ἴ) 15 ἴπ6 βᾶπι6 858 ἰῇ 1 8. 28,6, ]υά. 160; (2) ἰπ τς ἔοϊ- 
ἰοννίηρ' δηα ρδγαδϊ οὶ οἴδυϑσε Κγαλτοοὶλ τνουϊὰ {Ππ.5 ἔοτγηι 8 ροϊηϊεα 

Δηα δι δοιῖοαὶ συδήεςξ; (2) πα Ἰπουρῆξ 15 ρδγδὶ]εῖ, δηὰ τπ 8 

πιοῖαρθον 5 τ 1δγ ἴο ἴῃο56 ἰη Ὠ1. 4.2591-.- («σονν 5ῃουϊά οἠδ οἤδϑαε 

ἃ ἰπουξαηά..  . δχοερὶ {πεῖς τοοῖς ἢδά ςοϊά ἴῆδπι δηᾶ Ὑδηνν ἢ 

δά ἀεϊινεγαὰ [πδηὶ υρ. ΕῸτντ {δεῖγ γοοῖς 15 Ὡοξ 85 ουὖγ Εοοῖς.᾽ 

Εδτὶν Ηεῦγενν ψυγιῖογβ γεοορηϊδαά {Π6 οχίσΐδθηοε δπά ἱηάδεά ἴΠ6 

ροννοὸγ οὗ ἴπΠ6 ρνοάς οὗ οἴπεογ ρϑορῖβϑ, 6... οἵ Μοδῦ (2 Κ. ,3-- 

αἴτεγ [6 Κίηρ οὗ Μοδρ᾽ξ οἤδετγίηρ' ἰο πἴ5 ροὰ (Μ65}8), [ϑγδαὶϊ 

ΟΧρΟΓΙΘηο65 ἴπ6 ἀεπέγιοϊς να ψ ταί οὗ Μοαδῦ᾽5 ροὰ).---10. ΤΗΣ 

Ρθορΐεα γα δδουΐ ἴο βἴοηβ ]οβῆυδ δηά (δὶἊῦ (ν.ὅ; 4͵ςο ὃ Μοϑες 

ἀῃὰ Αδγοη, ν.δ); Ὀυϊ 1ΠπΠῸῪ ἀγα βἰαγεὰ ΌΥ ἐπ6 δρρεάγδηςος οὗ 
τῃὴ6 ρ»ογυ οὗ Ὑδδνεδ (ςρ. Εχ. 1610 Ῥ)ὴ. Αοοοτάϊηρ ἴο Ρ, 2λε 

οίονν 97 γαλεσελ (" Ἴ33) 'ννὰ8 ἃ ἤδγυ ἀρρϑάγαποο (ἔχ. 2415:1.8, 
ορ. 349. 55, πιδηϊ δϑίηρ (ΠἸ6ὲ αἰνίηθ ὑγεβεποο; ἃ 85 δτγϑῖ 
566 οἡ Μί. ϑιπηαὶ δ ἴπ6 τἴη16 οὗ ἴπ6 ρίνιηρ οὗ ἴδε [μιν 

(Εχ. 24.618); φυποαυθηΥ 1ὲ τνᾶβ ἃ ἵγεαυθηῖ ΤΠουΡῊ ποῖ 
σοηδίδηϊξ δρρεάγαποα δὲ ἴπδ6 (αρϑεγηδοῖα (Εχ. 167:10..- οσ 

“ἐν ΘΓ 655" γοδὰ “Δ ογηδοῖε"---ἶν. οὐ 3, Νυ. 1619 χ7] 
(ΕΝ. 1643) λοῦ. Ὑνο ραββαρεβ (Εχ. 2943 4054) πιρῆς 56 6πὶ 
ἴο ἱπιρίν ἴῆαϊ {πΠ6 ροἴογυ ᾿νᾶ8 8 οοηβδίδηϊ ὑῃμοποπηθσοη; δυῖ 

{π65ὲ πιιϑδὲ Ὅς ᾿ἱπίεγργοϊαά ἰη ἴπε ΠΡ οὗ ἴῃδ [655 ἀιηδίρους 

ΡΑΘΘΑΡΘ5, 1η1655, 85 15 ῬΟΓΏΔΡΌ5 πιοῦα Ὀγοῦδῦϊα, {Π]15 αἰ Έγοηοα 

15. ἴο δ6 διιγυϊεά ἴο ἴπ6 δυΐϊπονγ οὗ ἴθ ἰδῖθγ αἰγαία οὗ Ρ. 

Ῥ᾽5. οοπορρίίοη οὗ {Π6 ρἼογυ οὗ Ὑδῃυνεῃ 15 πιδυκεαϊν αἰ δγοηΐ 

ἔγοπι ἴπδί οὗ οἷο Ηοχαΐουοπαϊ βοιγοθβ; 566 Ὀοΐον οὐ ν."}; 

δηά, ἔυγίμον, γί. “Ἅ" Οἴογυ "τη 228. 

8. 55] Ῥαν. 112 (δ); Ο.-Κ. 1450; ποίς (ἃ ἔκεσεν.---π» Ὁπ}}] Ἐχ. 125, 
Ἀπά ςρ. ρἢ}}. ἢ. οἡ 13; Οἀ πεγε γεοορτιῖβοβ ΟἹ οἠα οὗ ἴῃς βϑυποηνυπΊϑ.--- 
7. Υγᾶύι . . . γκη)] Ὀγίνογ, 7Ζέρσος, 197. ΟΌ5. (2). ---κὉ ἼκΌ] Οη. γ)} (Ρ), 205 (}), 
1 Καὶ. γῇ, 2 Κι, τοῦ, Εζεῖς. 27}0; ορ. ἽΚΌ ἽΚΌΣ, νυν δἰ ἢ 18 ρεουϊίας ἴο Ρ δηὰ Ἐζεῖς.; 
5ε6 2.0.7. τ12; ΓΗ. 63.--9. ὈπγῸ Οὐχ ἼὋ] ὑγῸ Ὅο ννἱἢ ἃ ρεγβοηδὶ βυρ)εοὶ 
ἀςποί68 (ἢς οεβϑαϊίοη οὗ ὀγοίξείϊηρ ἀεοονιβαπίνποοιΐ; 86.ς Ὀγῖνογ οὐ 1 5. 
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28315.--Οῦν 15 ραγαρῇγαβεά Όγ ἴδε Ψεγϑίοηϑ : (ἴ ὁ καιρός (ἸὩἘαδπορά, βογῆαρς, 

ὍΣ 186 ἰάεα δρρεδγίηρ ἰῃ ἢ. 155); ἘΠ ὀνιγι6 ῥγαοίαέμηε; δ «ΟΟΊΣ.ΦΟΝ ; 
Οὐ. γδϑρὶπ, Τα ἰΔϑὲ ἔννο (Ξ-Ξ “' βίγεηριἐὮ ") πιδὺ νν6}} θ6 ραγαρῆγαβεϑ οἵ ἃ 
ννογα ἰδίκοη ἴο γείεγ ἴο ἃ ροἄ; Ἴρ. (5 γτοπαδγπρ οὗ 8. 1οδ, ὙΤὙΠε υβὲ οὗ 
χ τπεϊδρμοσίοδ!ν οὗ {πὸ ἀοἰν 18 ρεγῆδρβ ἴο Ὀς ἔουπά ἴῃ ([π6 Μιάϊδηϊα 
τᾶπια ψηυοῦν, [0α, 85 (Ὀυϊ 5.6 Μοοτα οὐ ες ρβββαρ6), δπά ἴῃς ἨἩδθῦγειν 
Ὡδπια Ἵπευς (ἴο δες ροϊπίεά, ρεγῆαρϑ, ἼΠΕΟΥ ; 566 ϑκίρνια, 70,0. χὶ. 259). 
Θκίρνι ΟἽΑ. χ. 669) κυρ; ρεβίβ οοὺς ἴογ οὖς ἱπ {Π6 ργεβεηξ ραββαρε,- -δὴ 
ξαϑυ Ἔοπιεπάκδιίίοη, ἔοσ ποία (ῃς ἰη1|4] Ὁ οὗ πὸ πεχίὶ ννογά, ἴῃ (ἢ15 οαβα {6 
τοίεγεπος ἴο {πὸ εἰν ψνουἹᾶ 6 5111 1658 δπιδίρυουϑ; 866 οἡ 4223, 511] 
Ζδεῖν ἑνιαρδ ῖ8 Βοδτο εἶν ἃ ἡδίυγαὶ ογ ργοῦρδθϊία ἜἼχργοϑϑίοῃ πη (δα ργεβοηῖ 

ςσοπηδοίϊοη.---10. 02] Ῥ᾽5 ἴδγπὶ ἴογ “"ἴο βίοπς (5Ξεαε [,αν, 2οῦ “7 24.4.16 δὲ». ἢ 
Νυ. 1585); τῆς τερυΐϊας δαυϊναϊειξ ἴῃ [Εἰ ἰ5 ὑρο--- 2.0.7. 124. Ὁ51 ἰ5 ἴῃς 

τερυΐαν Αγαπιδῖο ἰγαπϑίδίίοα (ΟῚ Β ἴῃ “ὁ δηά 779) οὐ ὕρο. Τῆς Μίββπαῦ 
565 ῬοΙΉ ὕρὸ ἀπά τ25.--- Ἢ} 85 ἘΠ}9}1: ορ. Εχ. 1610 35. 

11-24, Μοβοβ᾽ ἱη θΥ 88:0}. ---Ὑ ΔΘ ἢ Ργόροβοβ ἴο ἀδϑῖγου 

τῆς τοῦς ]ΠἸοὰ]5 ῬΘΟρΡΙΘ, δηὰ ἴο πιαῖζα οὗ Μοβαβ ἃ γεῖ ριϑαΐεν 

πδίΐοη (ν..1}}); Μοβεβ βδεεῖκβ ἴο ἀείεσ Ὑδῆνεῃ ἔτοηι Ηἰβ 
Ρυγροβα ΌὈΥ δη δρρεδὶ ἴο (1) Ηἰβ5 τεραγὰ ἔογ Ηἰβ τερυϊζαδίίζοη 

δτηοηρ᾽ ἴ86 πδίϊοηϑ (ν.}8. 114). (2) ΗΙ5 πιδγου (ν.170-19) ὙΔῆινεἢ 
γο δηΐβ (ν. 39), Ὀιιτ ᾿Ἰη51515 τη δὲ ἤοης οὗ 1π6 Ὀγεβθηῖ ρεπογδίίοῃ, 

Ἔδχοαρίὶ Οαδἱθῦ, 51.411] δηΐεγ ἴπῸ ργογηϊβδεά ἰαπὰ (ν. 3.53), νη ἢ 
{π6 ργαβεηξΐ ἰηϊεγοαβδβϑίοῃ ορ. ἔχ. 32916 ,4,χ)30.85. 5,04. αἴ5οὸ αη. 
186-33. δῃηά ςε6 ηοῖα Οὐ 113. 

[1 85 Ὀδα ν ΥῪ βοησγαν ες (Πδὲ ἴῃ 118 ργεβεηὶ ἔογπι {Π18 βαοίίοη ͵8 
τοὶ ἀεγνεά ἔγοηι (π6 ΘΑΥΪ Ῥγορμῃεῖῖς βουγοθϑ, Ὅῃθ οἷοβα δίπηϊ Υ ἴῃ 
ἰπουρπὲ οὗ ν.Σ 1 1} ἘζΖεῖς. 8 ϑρδοΐδ!ν ποίϊοοαῦϊθ. Κζυς. 4553] 55 τῆς 
ραβϑϑᾶρε ἴο ἴδε γἷβ οοηΐυγΥ: “Νυπι. χὶν. 11-25, 0. (8 ρῥγεϑεηΐ [ΌΓΠῚ, 
ταυβὲ 1τἰκοννϊϑα δὶς ἔγοπι ἴῃς δονθοῖῃ σδηΐυγγ. Τῆα ροτγίοορα [που ΡῈ ποῖ 
ὨδΟΟΒϑϑϑΩΪ, ἴ[Π6 ᾿δοῖς οὗ ἴἴ : σογγεβροπϊηρ ἴο Νυ. 1411} ῃεγα 15. δυΐ 
τ(ἀη. 8.36 ἴῃ Ὠ1.] 18 οἷάεν ἴδ Ὠεαυῖ. ἱ.-ἶν., 48 ἃ σοπιρατγίβοῃ οὗ νν. 22--2. 
ἢ θουΐϊ, ἴ. 25, 26 5δῆοννθ Ῥεγοηά αΐϑρυΐε: Ὀυΐ, οὐ {86 οἷδογ ᾿αηάή. 
νν. 17, 18 ργονεϑ ἰδδὲ [ἰ 15 εἰἴπεγ ἀδβρεπάεπὶ προὴ ἔχ. χχχῖν. 6, 7, ογ οἵ 
ἰἀἀοηςίοδ] ογρίη ἢ τ, Οοιήραγεα, ἐμπγίμπεγ, νν. 111-16 ἢ Εχ. χχχῖϊ. 

νν. 9-ἃ14 Δηά 21 ΜΠ 15. νἱ. 2, τ ΒΙοἢ [86 νυτιῖεγ ἢδ85 ἐοΠ]οννοα "(Πεχαίειοελ, 
241). δ. πλδτῖγ Με αυβθη: ὙΠ δάδιτοηβ νυ ἢ τη ἢ ἤόγα [2.6. ἴῃ 
α. χὶν.] (8ὲ πιαΐα πδγγδῖϊνα (1) 18 δηγίςμβεά, γα πιδίη!ϊν σοπιροββά Ὁγ {πὸ 
]εμονίϑὲ ἰπιβοῖῦ; 80, δἜβρθοῖδῖν, 8 ἴῃ6 Ἰοηρ βρεθοῇ (νν. 11-25) ἃ ἔγες 
οσοτπροδιίοη οὗ πἰβ οὐ ἴδ δα5}5 οὗ δὴ ογ ρίηδ!ν αυϊΐα 514}} Κογπεῖ; ορ. 
Ἐχ. 4232 χηβέ. ΕζΖεῖς. 20." (Οο»ηῤ. Ὁ. 104.) δ᾽ πη|γῖγ Μεγεγ, ΖΑ͂ ΤΊ. 1. 
Ὁ. 14ο; Οογῃ. Ζ:ηἼείξηρ," Ὁ. 72; ϑοοίη ἴῃ Καυΐζϑο 5 ΒΙ 16; Βδοοη, 
7Ζ»γἱῤίε 7Ζγασεξέοτι, Ὁ. 187, Τοοϊποῖς ; ιϊ., ΟΗ. 

11. ἴἥοτο ἴον"! 9] ον δἰ πη! αν ἱπάϊρπδηῖ αυδϑίίοης ρυξ ἰηΐο 
τππ πιουῖῇ οὗ Ὑδῆννεῃ, σας ἔχ. τοῦ (1), 1638 (ΡῚὴ, Ηος. 85, [6τ. 
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2335.--- ι εῤίίο οΥ αἱ ἐλθ φἰρνι 5] τῃ6 ρίαριιθβ οὗ Εργυρῖ, δηά τδε 
ἱνοηάοτς οὗ ἴῆ6 Εχοάυβ δπηὰ οὗ ἴπῸ Ἰουγηο τπγουρὴ (δὲ 

ΜΠ] στη 655 ; 566 ν. 33.-- 5 ἐλοῖν ηιΐς 1] ἴῃ ἾΗ ἴῃ6 συ ῆχ γείδγγηρ 
ἴο {Π6 ρδϑορίβ ἰ5 βίηρ. δγα δηὰ {«πγουρβουῖΐ ἴῃς ποχὲ ν.; 50 ἴῃ 

γοίδγεηοα ἴο ἴπ6 Εργριίδηβ ἱπ ν.}8; τΠδη [Π6 Ξυ Χαβ ἀγα Ὁ]. 

ἔγοπι ν.Ἶ6 οητναγάβ; ορ. 115 ΡΠ]1]. η.--19. Ορ. Εχ. 4210, Ὁ ι. 

οἷ".--7 τοῦ φριΐέο ἔδενε σὰ απ ἐρίαεοναῖο)] τὰς Ἡδῦγον ψνοσγὰ 
(031) 15. υδοὰ οὗ ἀϊδαα5685 ἰη ρξηογαὶ παῖ οάιι56 ρτεδῖ τηογίδὶ εν ; 

Πρ. 2 5. 2451, 76εγ. 1412, Εχ. οἵδ, --Απά ἀὲδίιλογὴξ ἐλο»]) 

οὔ, ψ ἢ δραπάοηππιοηϊς οὗ ἴπ6 βρϑοὶῆο πιοδηϊηρ οὗ {δε νεγὺ 

(νυ), οἰδοίγον ἐλθηι, ορ. Εχ. 159.---Απᾶ 7 τοὐϊ τιαζο ἐλε6] (τ 5 -Ἐ 

απ ἐὰν Μαέλογὴς λοιι56.---- Δ ΘὮ Ῥτοροβαβ ἴο δίκα οὗ Μοβες 

Ω παΐζορ ργεαΐεν αμαᾶ τηΐρλζ16᾽ τΏΔη ἴδ ῥγεβεηῖ, νι οἢ ὉΥ ἐϊ5 

Ἔχ ϑίθποθ τοαθαπιοα Ηἰ5 σαγ] δῦ δηά 5: πλαγ ργοηγ5ε ἴο ΑΌγΔἢ ΔΠΊ 

((η. 123 (1), 1818 (Ἰγ); ορ. Ὁι. 265, [5. 5 13).---18.-17. Τῇοε ἴοχί οὗ 
ν. 13. ς. ἀηΐητ6ΠΡ1016, ἀπ ἴῃ Νογϑίοηϑβ ἔγπϑἢ ΠΟ δρργθοίδο!α 

διηδηδεαϊμοης;; 566 ἢ]. ποῖθϑ. Βυῖ {π6 ροϊηΐ οὗ Μοβϑϑθ᾿ 

ΔΡΡρΘΔ] 5. αυἱϊα οἷεαγ, ἔοσ 11 15 οοπίαϊηθα ἰηῃ ν. δ ἩὐΠΙ ἢ ἰς 

δἰγαιρ μι οὐυναγά. ἢ, 6 βδᾶγβ, γοὺ ἀδβίσου ἴῃ6 ρεορῖίβα, ἴπε 

Ῥθορΐῖδς 'νῇο ἢᾶνα ποαγά οὗ γουγ ίδπια νν}}} οοποίυάε (Π δῖ 1 5.8 

Πο]ΐονν ίαπιθ, δηα ἴμαῖ γου ἀδϑίγογεα ὑοῦ ῬΘΟΡΪῈ 5ΙΠΊΡΙΥ 

Ὀεδσαυβα γου Ψαγα ἱποδρϑῦϊα οὗ Ὀτγηρίηρ ἴδδηὶ ἰηΐο (δπδᾶδη. 

ΎΠ6 ρῥγοῦϊεπι, τπογαίογε, 15: ον 15 Ὑδῆνεῃ ἴο ἱπῆϊοϊς {παῖ 

Ὀυπὶϑῃπιεηΐ οὐ ἃ γε ῦ6]]}Π!1}οὐβ ροορῖα ποῦ Ηἰ5 πιογαὶ παῖυγα ἀ6- 

τηδη 5, δηὰ γεῖ πχαϊηϊδίη {πὸ γτερυϊδίίοη οὗ Ηἰς ροννοῦ δπηοηρ 

ἴΠ6 ῥθορῖδθβ οἵ πὸ ννοτϊ 39 Τῆς δδηϊα ργοῦΐθπι ργοϑαηίθα ἰἴϑεϊ ἢ 

ῖο ΕΖοκῖοῖ, ννῆο 5ἂνν ἴῃ τῆς ΕχΙ6 {Π6 ρυπΙΞῃπιδηῖϊ οὗ ἴδ6 ηδίϊοη᾽ 

5'ηϑ5 δηά {ἴπ6Ὸ νησἀϊοδίίοη οὗ Υ δῆνν δ᾽ 5 πιογαὶ ἡδίυγο, δηά Ὀοϊονοά, 

Ἃ5 ἃ ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ σοηδδαμδηςα, ἴῃ 8 ζπΐυγα γαςίογδίίΐοη, νι ἢ 

β5ῃουα ν]ηπ!οδία δῆ ἢ 5 ρον οί, δηά ργονε ἴο ἴῃ6 παίΐϊϊοῃϑβ [δαί 

Υδῆινοῦ τν85 πάθεα Υδην ἢ : 566 ἀβρϑοίδιγ ΕΖεῖς. χ616-8δ.),051-29 

(ορ. Ὠτίνεγ, 2.0.7. Ὁ. 295), δπά ορ. {δα ργορῇῃοι 8 ἐγεδίπχεηϊ 
οὗ {π6 Ῥγοῦ]6 πὶ γαϊϑθὰ ὉγΥ ἴΐθϑθα γα θ!!οὴ5 ἴθ ἴπὸ τυϊάδγηθϑϑ, 

ΕΖεϊς, 2οὔῦ. ὙΠα ἰῴ64 οσοιιτα δἷϑο, ἱπουρὴ ἱἢ [655 ρῥτο- 
Πιίπθηςθ, ἰη 15. 4811 5 )5:---18.7. Ῥεγῆδρϑβ, βίποθ ἴπ6 ἔο] νην 
νεγϑαθβ οοηΐδίη ἴΠ6 τοδὶ ροϊηξ οὗ ἴπ6 βρβϑϑοῦ (566 ργενίοιιβ ποῖε), 

(Π|656 νοῖβδεβ ἤᾶανα Ῥδθθη ρσγδάιιδιν Ῥυ1ΠῈ ὑρ οὗ ρίοββδες, δηὰ 

τΠποῖγ ὑγοίκδη σοηδίγυοίίοη δηὰ πηϊηΐε ΠΡ Ὶ 1 1 Υ 15 ἄὰ6 ἴο βιιοῇ 
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Δ οτἱρίη, ταῖν (ἤδη, ἃ5 βοπὶα ἢανα 5υρρεΞξίοδά, ἰο Μοβαϑ᾿ 

διοϊίΐίοη. Ορ. νυν τἤδηὶ, ἰῃ ραπογαὶ, ἔχ. 42}1",---ν 18. ἃς ἴἴ 
βἴδησβ πιυδὶ δα τεηδοεγοά---“4.ὲ6 ἐλ6 Ἐρυῤέϊ᾽αης τοῦδέ ὅσα» ἐλαΐ 

(οτ, ἔδι 1655 ργοῦδοϊυ, δοσατϑε) 7Ζ λοι δγομρἠέοεοέ με ὃν ΤᾺν τιΐρλέ 

ἐλὲς ῥεοῤίο ,»Ὀ»ε ἐλοῖγ ηεϊσί. ἘΒαϊῖ ἴῃς Εργρίδηβ ἀο ηοΐ πδοά ἴο 

ἢδδῦ ἴῃ ἴ6 διΐαγα ναὶ ΤΟΥ πᾶνα αἰγεδαάν ὄχρογ θησδὰ ἴῃ 1Π6 

Ραξί. Τῇαδ γοπάογηρ, 7.16 Ἐργῥέέαμς λαυὲ δοίλ ἀεαγα... ν.1. 

Ωγ ταΐά ἰο 1λ6 τηλαδιίζαρές, οἴο., 15 ἴῃ 1561 πιοβῖ αὐδϑιϊοηδΌϊο, 

αηά, 1 δάἀπιιιεά, Παγαϊν γιεῖ 45 Ὀεϊξοσ 5θη586.---14, Ζ.}λὲς Ἰαπαὶ 

Οδηδδη; ορ. ν.8, θυαϊ ποτα ἴῃ6 ρῆγαβα 15 ἸΠΔΡΕΪΥ τι|564.---Ενὸ 10 

Ἔν, 15. 5328; ορ. ἴπ6 5ἰπλιῖαγ Ἰοοσυτοη5 ἰῃ 128, Εχ. 43.1.--140.Ὰ 
ἔακίοη οὗ ρῆγαβθς δηά ἰθδϑ ἴο Ὀ6 ἔοιιπά ἴῃ αἰ δγεηῖ παγγδνος 

οὗ {πε οἱουά ; 566 ἔχ. 1425.,49 (ἼΩ}), Νὰ. τοϑ!.---16, ΤῊΙΚ οοηαϊ- 

κἰοηδῖ βεηΐθηοα ψνουϊά ἔογπι ἃ ΝΟΓῪ συ 4016 Ὀαρτπηΐϊηρσ το Μοβοϑ᾽ 

ἀρρϑαΐ, δη νν85, ρεγῃδρϑ, οὔἱρίπα νυ βυσῇ : 566 ργθοθάϊηρ ποΐα5. 

---ΑἸς οπὸ »παρῇ σοπηρί ἴον δηά τ τους Ἔχοερίοη, {ι4. 618 --- 

Ἦρλο λανε λεαγα Τὰν 7αηι6} ἴῃ ᾿ἰἴ561 τ[ῃ6 Ἡεῦγενν ρῆγαβα βοδγοεῖν 
ΠΊΘΔΠ5 ποῦ ἴπδη ““νῆο δᾶνα ποαγά δροιῖΐ Ὑπεο᾽᾽; ορ. 6ῃ. 

29}3.---16. Ὁι. 933.---17. Θωΐ ποτὸ ἰοέ ἐλδ ῥοιυϑν οΥ πὲν Ζογα δ6 

φγϑαξ] ἰδεῖ Ὑδηνεἢ ἐχεγὶ Ηἰβ ροννοσ ἴῃ βοπια οἴπεγ γᾶν ἔμδπη Ηδ 
[85 ριοροβοϑύ, πδ΄ [ἢ 6 Ὡδίϊοῃϑβ 85 νν6]] 85 σγδαὶ παν γθβ]156 Ηἰ5 

ταὶρῃξ; ορ. 05. γ88-, Οτὖ, Ροϑϑίθίν, 85 ν..9 ννουἱάὰ βυρραϑῖ, Π5 
γαῖμογ πιϑδη5 (γπογαδ) το», οὐ σογιέγοἑ ΌὉΥ ἴῃ 6 δχογοῖβα οὗ τυ ἢ 

Υδηννοἢ ραγάοηϑβ ; ορ. Νδῆ. ιὃ (4150 [οὉ 365). «“4ώογιαΐ ( τ “' τὴνγ 
Ιογά ᾽ οὗ δηὰ ἴῃ δάάγεββα ἴο Ὑδηνθῃ 15 ποῖ ἱηΐγεαιθηξ ἴῃ [, 
Θϑρθοίδ νυ ἴω 15; 566, Φ.9., αη. 1857. Εχ, 410.18 «5,9: ΒΌΒ. 
5.Ὁ. δ, 3 (2). (ἃ 35. μεῖὰ γεδά 162 7.» Ροιῦογ, Ο 2ονγή.---«(ς 
Τάοι ἀἐαεὲ 5α»] αἱ 51η41.---18. Τῆς αὐοίϊδιίοη 8 ἔγοηι Εχ. 446: ; 
τῆ6 οἴδυςα ““ Κααρίηρ᾽ πΊογου ἔογ ἰπουδαηά ς᾽" (Εχ. 447) 15. δα 

οπιὶτι64.---19. Αοοογέηρ ἰο ΤᾺ» ργεαΐ ζίμαρηθ5] ορ. Ῥ5. κιϑα). 
1900. Ορ. Εχ. 22-.24.---.290. ὙΔηννεἢ 50 δι ργοπηβος ἴο ἔογρίνα, 

(δὶ Ηδ ριδηΐβ Μοβϑβ᾽ γεαιθϑῖ Ποῦ ἴο οἷδὺ ἴπ 6 ρεορίβ οπα δηὰ 

411, ν.1δ,.----91. 98. Τρ. 42410:, Ὁ. 185. ἘΝ, ᾿υΓΟΩΡῚΥ πιδίκας “3 

ἰη ν.33 οδιιϑβαὶ (5ε 6 ἢ]. η.}: ν.31.53 σῃουα ταΐῃεογ Ὀ6 γεηθγαά 85 
[(οἱ]οννβ :--«(4(1ς σιεγεῖν ας 7 ἐζυο, απ (α5 σεγοῖν 5) λό πολοῖο σαγέλ 

«λα ὅσ γι ο7 ἐδλο ρίονν ὁ ῬΨαλειοεῆ, ποτ οὗ 1Δ16 τότ τολο 

λπαυθ σεθπη ν ρίογν απᾶ Μῖν τίργυις τολίολ 7 τογομρλέ ἐπ Ερν»έ 

α»ῇᾶο ἐλέ τοϊσγησος, απα γεέ αν ῥμέ ,,7ὁ 1ο ἐλδ φγοο 7 ἐλδεο ἐπ 
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ἐῤνγισς, αηια λαῦο ποέ ἀεαγζοηοα {ὁ Ἡν πυοῖσο, ς«λαϊΐ 566 {86 ἑαΉ. ------ 

ἧς 7 11.6] τπιεη σννεαγ, που ρΡἪ ποῖ δχοϊαβίνοῖν (566 αη. 4215“, 
2. 1551, 2Κ. 222, Όγν δῃνεῆ (ςρ. 4... Ἰυά. 819, 1 5, 1429}, 

δῆ ἢ ὉγΥ ΗἸ πηβεῖ: ορ. Οη. 2216, Τρ. [πε οαἴῃ5 οὔδεα τηοάσσι 

Βεάανϊη : “ΤΠ ποπηγδάβ ν"}]1 σοηῆτγηι ανεγυ ἡνογὰ ἹΠ δη οί, 

8.5 σΟΠΊΠΊΟΩΪΥ τὰ ἀγάέ, “ ὉΥ ἴπε [16 οὗ᾽ ; διιῖΐ {Π15 15 ποῖ πη 1πῈῸ 

ΔΨ ΑΠάΌΥ σουπίγγυ, νΠΕΓα ὄνου οδίἢ τυ οἢ 15 ὉῪ ἴΠ6 116 οὗ δὴν 

ογοδίασγε {πὸν Βοϊά ἴο Ὀ6 “τἀοϊαίγγ.᾽ ὙὍΠΟΥ σνοᾶσ τοῦ ἀνάξ, 

δνθη οὗ {πϊηρδ ᾿ἱπδηϊηδλΐε; “ΌΥ ἴῃς [πὸ οὗ [ἢ15 τα ογ οὗ [Π15 

οοὔοε,᾽ ἀγάαξ, “ὉΥ τῆν [ἰἴδ,᾿ «τὔὧα ἀγᾶξ γωκδαΐν, “ΌΥ ἴῃ 11 οὗ 

ΓΑΥ͂ ποοῖς,᾽ ἀγα σοπηπΊοη ΔΠΠγπιδίίοηβ ἴῃ {πεῖγ ἰδ!" (Θουρ νυ, 
4». 2 οςογέα, ἴ. 260). ---210. Ορ. 15. 65, 5. γ213, Ηεστγε δηά ἴῃ 

(ῃἢ6 ποχὲ ν. (νἤθτα ποῖα ἴῃῆ6 ρδγβῖ]ε1] σι»). σἱρηδ), ἔλο ρίογν 

ΟΥ Ῥαλτυσλ 15. ἴῃς τανεϊαίίοη οὗ Ηϊβ οπδίδοΐεν δηὰ ροννογ 

ἴῃ Ὠἰδίογυ ; ορ. 5. οὐϑ ([]“" πιάγνεῖίουβ ννοτγῖκβ ἢ, δηά οἵ. ν.19 
(Πογα 566 ποῖδ).---ῶ2}. Τα νεγὺ ΠΌ) (ορ. Εχ. 1757, τ. 610) 
γθδΔη5 ““ἴο ἴο5ἴ οΥ̓́ρΡΥονα ἃ ρϑβοῃ ἴο 566 Πα ῖΠοσ δα Ὁ] δοῖ 

ἴῃ ἃ ρΡαδγίίοσυϊαγ νὰν" (Ὀ τίνοσ, Φϑμζ. Ὁ. 95); ἴμ6 5ἴη οὗ (Π6 
ΡῬδορΐία σοῃϑιϑίοθα ἴῃ ἰοβιηρ {Π6ῖγ ἔδτἢ τη Ὑδμννθῃ, δπὰ σοηβίδητν 

ρυϊηρ Ηἰπὶ ἴο ἴῃ 6 ρῥγοοῦ δἴϊζαγ ΗςἜ δά γερβαίβαϊν πιδηϊοοιθά 

ΗΙἰ5 ρονεῦ δηᾶά ροοάν"} ἰονναγά ἔδαπὶ (ορ. ν.}}).---Τέςό ἐξπ 
{1105} οἵ, ἃ5 6 πιρϊ σαν, ἃ ἄοΖβη {{π|65, ζ.6. ἔγθαυθπῆν ; Τρ. 

7οῦ τοῦ. Τῇε Ταϊπιαά (Αγακίη 156 δ) ἴδἶκθβ “" θη" ΠΊΟγΑΙν, ἀπά 
Ἔχρίδιηϑ ΌὉῪ γεΐδγεπος ἴο ἴννο ἰδηϊιρίδίοης δὲ ἴπῸ δά 564 (Εχ. 

1411, Ῥ5. 1067), ἴνο ἰῇ ἀεπιδπαάϊηρ '᾿ναῖοσ (Εχ. 1553 1γ2), ἔνο 
ἔογ ἔοοά (Εχ. 1639. 51), ἔννο ἔογ βεϑῇ (Εχ. 1:68, Νὰ. 112}, [86 
σοίάδη οδἱέ, δηὰ {ῃ6 5ρῖθβ. ΟῊΗ. δἷϑο τπϊηῖς πὶ ἴῃ 6 παυπιῦοι 
ΤΊΔΥ ὈσΘΙοηρΡ ἴο 4 βυβϑίθπιδιϑοα ἰγδαϊοη..--- 98. Αὔἴζογ “ἐἰο {Πεὶγ 
[αἰ μοτα " (ἃ Πεγα ἰηβεγίβ δωζ ὧς 207 ἐλοῖν ολίϊάγοη τοῖο αγὸ λδγε 
οὐδῷ 6, ας πιαην ἂς λαῦό ποί ξμοιση ροοά απο εὐ, φυθ}) ομό 

ἐηαέ τς γοηρ απο ἱποα ῥογίοηςσα, 9 ἔλοηε τοῦδ 7 οἴνο ἐλδ απ; 

ορ. Ὀϊ. 189. δΔηὰ 566 Βδοοῃ, 7γώρί6 7γασεξίονι, Ὁ. 188 ἢ.---ΑἱἶΖἔ 

ἕλους ἐλαΐ ἀσεῤτοοα 2,46] ν.}3.---δδ4. Βυΐ Οα]εῦ, ἴῃ τγοιναγά ἔογ 
(3) ἴὴ6 ἔδοϊ {πδὶ ἢ15 ἀϊβροβξιοη ἰονναγὰ Ὑδηννεἢ παά Ὀδοη 

ἀϊβεγεηΐ, τοσοοῖνες ἴἢ6 ῥγοπιῖσα ἔγοπι Ὑδηνθῆ ἰμᾶῖ 6 584]] 

τοσεῖνα, δηά ἢ15 βεεά ἱπμοῦῖ, [πΠ6 αϊπίγιοι τυ εγ ἢς δά ροης 

ἃ5 5ΡΥ, 2.6. Ἡδότοη (1325232); (Π6 βεᾳυεὶ 5 ἴο 6 ἔουπά ἴῃ 05. 

146 δ. ΘΘΡΘΟΙΔΙΪΥ νΟ ἰδ, 566 αἷϑο [υἃ. 139 (νΠετο, 85 ἰπ 705. 
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143, {Π6 Ῥγοπιῖθα 15 γοίογγεά ἴο Μος65), οβ. 1558 (1ο Ὑδμννεῖ 
τὨτοΟΌΡἪ [ο58).--- )7ν δογυαηέ Οα]ε0] οΡ. ““ ΜΥ Ξεγνδηΐ Μοβες," 
127.--- 76 ἰαπαῖ τολήϊλον λ6 τοστιῖ] τῆογα βρβϑο βο δ ν ἴῃ τ. 16, 
7.5. 143 “δε Ιαηά {παῖ ῃε ((γ ἔοοι) μαϊῃ ἱγοάάδθη ὑροη.᾽" 

41. πῦκ Ἵ"] ἴῃ (6 Ἡδεχαίους δ ΟἹ δΒεγε, ἔχ. 163 (Ρ) ἀπά ]ο5. 182 (Ὁ): 
εἰβεινῃογα 8150 οὐἱν ἔγοτ 71}: σεηΐυγυ οηνναγαά5---ἰεγ. 475, Ηρ. 13, 5. 13" 
6 χ)", [00 183 19. Τα βυποηγίῆοιϑ ΤῸ ἽΡ (ν. 5) 15 ἔουπά ἰῃ 81] ρεγί οἐβ, 
ἐ.ο. Ἐχ. τοῦ 1(}), Ηοϑ. 85, 15. 611, Ζεςῃ. 115, Νεῆ. 25, η. 8!3.--553] 3.-- “ἴῃ 
βρίἴε οὗ," 89, δ.9., 15. 58; ΒΌΒ. συ. ἃ ἢ. γ.-18, 2 δμκ ΥἹΟΝ)] Ὁ ὁχ ὦ Ἐ 
οπλῖ ὅπ: δ6 ἰγεδίϑ 15] 2" 45 ϑυιῦ). οὐ ΥὍΚΊ; (ἃ [65 ἀλλὰ καὶ πάντες ἰπβίεδά οὗ 
ΤΟΝ (Ρ Ἑ ὕκ), ἀπά {Πδη πηγαῖα 8 12) 2:σὴ (ῃς δυδ]. ΟΥ̓ ἸνΡΌν. --- δὴ ΠΚῸ ..ς, ἽΝ] 
Ἐεδά πκῚ} ἔογ ἰδῆς δῃοπιδίοιβ πκ}: “ογασνιμολ ας λοι, γαλτυελ, ατέ 
5έέ»ι.--τῖτας (2) (18 35. οπιίί.---18. πη π] 5. ποσι.----νο Ὁ] ὁπ ὃ. Ὅν.---16. π.3}} 
οηΐν αρϑίη Ὠϊ. οὗ; 6.-Κ. δ9».---π }) (α οο 981 Ὀποθη. Οἡ ὃπν δηὰ 115 
Αϑϑουγίδη δαυϊναϊεηῖ, 5.66 Ῥαδίεγβοη δη Ηδυρί 8 ἢ. ἴῃ 5307. ; ἐο διεέολενγ, 
βδυρρεβίεα Όγ Ῥαΐεγβοῃ ἴογ {πῃ γῶγὸ οϑ86ε8 Ὅδεγε ἴδε νῦ. ἰ58 υϑεά οὗ 
Ρυϊζείίηρ επ ἴο ἀεδὶβ (4 7. ]υἃ. 125, : Κ᾿ 189, 2 ὦ. τοῦ, [6γ. 4,9 4ιὖ 
5210), 8 ονετ-νΙοἷεηῖ. 70. 5σἰαιισλίε, “ουϊὰ Ὅς ἃ δυΠήῆοϊ ΠΕ εχργεϑϑὶνα 
τεηἀογίηρ ; σρ. ἴπΠε 86 οΟΥὗἩἨ Ἐπ ἢ (δα τεΐεγεηοα ἴο οὨ!]ἃ δδογίῆςα : Οη. 
2210. 15, 5ηδ.---18, Ἴοπ 31] (ἃ 5 ζ9 ἘΟΞΈΧ, ,431΄ 8).---"ῦῦ]) ἃ 5 79 Ὁ 
ΠΝΌΠΊ-- Εχ, 445 3η.---Ὀ5"3 ὕ}] 55. Ὃ Ὁ32 2 Ὁ ΞΕΧ. 447 1η.--οὐσῦσ ὃν] 5. δὶ 
οὐρῦν.---19. 5] [ἢ Ῥεηΐ. εἰβεννβεγο οηἱγ ἴω Πευϊεγοηοπ,γ.---ῦ ΠΠΚΕΣ] ΞΞ ἢ» ἐν 
νἶδ.-- πη Ὁ}Ὁ] (ἴα 45 Ὁπῦ.---20. π.] (α 55. - προῦ.--21. γΚΠ 3 πικ "5 Ἴ29 κῦ8ὴ)] 
ῬοΙΒ δος. ᾶγὸ δεγα ΌΥ͂ ἃ νεΓΥῪ ἱπίγεασιεηΐϊ οβίγ. γεϊδιηεα τὰ ἴῃς ραβϑίνο : 
αν. 81, ΕΒ. 2.-2Ά. 5] εγα δ᾽ ἱπίγοάυςε8β (6 ἴδοϊ βδινογῃ ἴο; 50 
[γε  ΕΥ ; 866, 4.9.» Οἡ. 4215, 1 8. 2οῦ ; ΒΒ. 472α.--- 23. ὈπΠ3κὉ] 5 Ἐ Ὀπὺ πρὸ: 
ἴον ἴδε σπυςοἢ ἰοηρες ἰπβεγίίοη ἴῃ (α δες δῦονε.--- 28. ὑπ κῦῸ] 15. ἃ ργερηδηῖ 
ρὮγαβα (ἔοσ "Ἴππ πϑὺν κῦ0) τξ “" ἴο ἔο!ονν σοταρ εἰ εἰν δηά υηἰπίοεγγαρίεαϊν " ; 1 
9 υϑοά οὗἩ (δ]εθ᾽5 οοπάυοϊ Βεγα δηὰ ἴῃ 4211}, Ὁ, ι5, 708. 148 519. Εςοϊ. 
465 : οἰβεγννίβϑε Ὀυΐ οπος---ἰ Καὶ, τ1.-- ΠΣ} 2355 ἢ, 

Ωῦ. 7Τλ.ε “Α»ια]οξίίο απα ἐλα Οαπαασρΐο τοῦρὸ (τοσζέρρ, ἐπὶ ἐδ 
σα]6)] ἴῃ οοπηεδοίίοη οὗἩ {πὶ5 οἴδιιϑα (περ]θοϊθα ἱπ Ὀϊ. 19. - 
οἶδιιβα ὁ οὗ (15 ν.)ὺ τ 1Π6 σοηΐοχὲ 15 ηοῖ οὈνϊουϑ, ὨΟΓ σδη 
να (6}} ἴο τινῆδΐῖ βρϑοῖδὶ ““ναὶθ᾽" 1Π6 τοῦ τοΐοσθ. Εὐτγίπεοῦ 

ἃ οοπῃηραγίδοη ἢ ν.40.45. 456 7χ.,29. Ὁ, 146, ταῖβες αἱ βηου1165 

1πηὲ σδηποΐῖ Ὀ6 Θηεγεῖν δυγπιοιηϊοα, ῬῬεγῆδρϑ 6 ἰεδϑῖ οὗ 

Π656 15 ἴπ6 ἀρρϑγεηΐ αἰγεοῖ οοηγασίοζίοη (ἀνοϊἀεα Ὀγ “6, τυ ιο ἢ 
τοδαάϊς ““ πιουπίδίη " Π6γ6) Ὀεΐννθθη {15 ν. δηά ν. 5, Ηδτγα, {ΠπΠῸ 

᾿Απιδίεκιία δπά Ὁδηπδδηΐϊΐϊα δα ϑαϊὰ ἴο ἀννοὶ ἰὼ [Πε6 ναῖε; 

ἴπογο, ἢ (6 πιουπίδιη. Βαῖ {π6 Ηοῦγονν ψνογὰ ἽΠ πδδηϑ Ὁ1]]- 

ΟΟΥΠΙΓΥ 85 τῦς]] δ5 δὴ ἱπαάϊνιάϊαὶ ῥοαῖς οὔ πιοιιηϊδίη; δηά {πὰ 

τνογὰ υδεά ἴοτ νδ]ῖον, ᾿Ξ ριοξ, “6 Ἰἰτογα! ν ἀδοῤοηῖηρ, 15. ἃ ὨΙΡἢ- 
Ιαπάεσ᾽ 5 υνογάὰ ἔοτ 8 νδίϊθν δ5 ἢ ἰοοΐζβ αοισρ ἰηϊο ἴἴ, δηά 15 



160 ΝΌΜΒΕΚΞΘ 

πανοῦ Δρρἢ δα ἴο δὴν οχίεησινα οἷδίη δινῶυ ἔγοπι ἢ1||5, Ὁυϊζ 

Αἴνναγβ ἴο νὰ ἀνοηιθβ τυπηϊησ ΠΡ ἱπῖο ἃ πιουηπίδητοις 

σου ΠἾΓΥ {πὸ 1Π6 ναΐῖα οὗ Εἶαῖ, ἴΠ6 ναῖε οὗ Ηδῦτγοη, δπὰ πὸ 

ναῖς οὗ ΑἸἹαίοη " (6. Α. 5, 27:50. Οϑορ. Ὁ. 384: ορ. Ὁ. 

δς4. ; αἷἶδο Ὀτγίνογ ἰὴ 2). συ. “Ναὶ. Οοηπβδεδαυεηίῖν μπὲ 
βδπ6 ρδορία πιὶρῃς δ6 ἀδεοογι θεὰ 85 ἀνα! ηρ ἰπ δὴ ἵξρ: 

οὐ ναἷῖθ, δπάὰ ἴπ ἴδε λίγ οὐ Ὁ11]1|-σουηῖϊγγ.Ἐ Βυῖ ὙΠείμον {ΠπΠῸ 

νυτγΐογ, ῆο βρϑαῖϑ σοηϑίβίεπε Υ οὗ τῆς 1}1}1-σουπίγν ἰη ν. 4045, 
νου δανα ἀδϑογιροα {πὸ ᾿ππαδιδηΐβ οὗἩἨἉ ἴῃς αἰδίγιοσξ ἰπ τπ 6 

Ρταβοηῖ αὐγιρί πιᾶπηθῦ 825 ἀνε ῖ!Πηρ ἴῃ 8 ναῖς ννῆϊοῆ πα ἄοος 

ποῖ ἀεῆπα, ἰ5. αὐ δηοΐποῦ αποϑίίοη. Αραΐη, δ᾽ πουρὴ τς 

πρς Βαγπιοηΐθα ἴΠ6 ρῥγεβεηῖ ν. νἱἢ 1439, 5οὸ ἔδ δ [Π6 

Οαπαδηϊΐες ἃύα σοποογπηεά, οὐ ἴδε στγουπα ἴπαϊ [6 ]Ἰογάδη 

νΆ]16Ὺ, δὲ ἰοαϑὲ 6 ραγί οἵ ἴξ (που ρὴ οογίδϊηἶγ ποὲ ἴπ6 568- 
οοαϑβί 8150), ψὰ5 δη ξηιοξ (ορ. [05. 1325); γεῖ ΨΥ δγὰ {π6 

Οδπδδηϊθβ δηά ᾿᾿Απιδίε κίϊθβ, νῆοβα αἰβίγιοῖβ ἀγα ἴμετε ἀϊ5- 

{ἰπρῚ 564, ποτα υπϊϊοα 845 ἀινοῖοσθ ἴὼ [Π6 ναῖε Ὁ (ἰαγίδιηϊῃ 

1π6ὸ Νερὺῦ δηὰ ἴπῸὸ ]ογάδη ναῖθ δὲ ποῖ ᾿ηζογοσδηρθδῦϊα 

[ογπ5; δηά, πιούθονθγ, ΔΩΥ γεΐδγεποα ἴο {πὸ ]ογάδηῃ νον 

ἱνουἱά 6 ουξ οὗ ρἷδοβ ἤεγθ. Αγαίη, 1 1339 ἢδ5 δὴν πιδδηΐϊησ 

αἱ «αἷΐ, 1 οοηίγασίβ ἴπ6 Οκδηδαηϊΐϊος 85 ἰονϊδαηάθύς ΠῚ πὸ 

Απιοτῖῖα5 δηὰ οἵποτβ 85 δρηϊδπάσγς ; γαῖ ἴπ 1446 Ὀοίῇῃ 

Οαπδδηϊΐος δηὰ ᾿Απλδ οἰκιῖεβ ἀρροᾶσ 45 Ιρῃδηάδθγβ, δηαᾶ τὰ 

βηά πο πιδηΐίοη οὗ Απιογιῖθϑ ; ψ Ώ1Π6 ἴῃ [Π6 ρᾶγα]16] δοοουηΐ ἴο 

ν. 0.16. 1 κι. 1414 Απιογίῖεβ ἴακα {π6 ρΐἷαςα οὗ Οδπδδηϊΐος 

δηὰ ᾿Απιαϊοἰςίίαβ. 866 Ὀοΐοιν οὐ ν.5: δηά αδαἷςο δῦονε 

οη 1529. 

250 -- 1.139. 70-»ιογγοτο] αὐἷϑ ἡ ͵--- 7.71] οπδηρίησ γουτγ 
Ῥταβαηΐ πογίπογῃ ἴο ἃ βοιϊζπογη σοιγβ6.--- ᾽ν 2λ6 ταν οΥΓ ἵατε 

5.2}] τς αὐ οὗ ᾿ΔΙκαῦδῃ (ςρ. 2Ζιΐ, τ Κὶ. οὐ). ΟΙαν Τυαπρυ} 
ταραγάς {ΠῃῸ ψὰὺ οἵ Ὑδπὶ ϑυρῇῃ (" Ὁ" ὙΥ1) 845 ἃ βρεοῖϊδο ἴδγῃηι, 

αἰνναγβ (Εχ. 1418, Νὰ. 215, θῖ. 190 21) ἀδποίιηρ' ἴῃ6 βαπιὰ γοδά, 

νὶΖ. [πὶ οοηποοίησ ἴῃς ἴορ οὗ ἴπὸ αὐ] οὗ ϑ06Ζ ψ ἢ ΕἸΔἢ αἱ 

. ἢ ἴορ οὗ πε αυ οὗ ᾿Αἰξκαῦδῃ (Απρελ- Βαγησα, ὉΡ. 7 ἴ.γ) 352-- 

463); δυῖ 115 ἀοα5. ηοῖ δυϊὲ [Π6 ργοβθηῖΐ οοηΐοχί; ἴογ {πὸ 

Ροθορῖα ψουἹά πεεὰ ἴο πιαῖκα 4 ἰοπρ' πιᾶγοῖν [πγουρἢ πα τυ] ἀοτ- 

Π655 ἔγοπι Καάαϑῇ Ὀείοτα ΠΟΥ δίγαοϊς (15 τοδά. Ὅῆδ πιεαπίησ 

5 Ορ. δ[5ο Ῥδίηγογ, 2 οσεογέ οὔ ίλε Ἐκοάπμς, Ὁ. 437 [Ὁ 
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“δοίης ἴο ῦδο6, [Πποτοίογα : Τύγη Ὀδοΐς ᾿πἴο ἴπα τυ]! ἄογησςος τη [Π6 

αἰτσεοίςοοη οὗ ἔδηι ϑδυρῆῇ. 

ῬθΌ»5] ν. 8. ὁ. Οἡ. 14΄-ἰῃς ΟὨΙΥ ἰπβίαποεβ ἰπ πα Ἡδεχαίευςο οὗ 1ῃς 
θοῆς ἴοσα. ΕἸβεννμεγα ἔπ Ῥεορὶς αγὰ Ἵδιεά ρθον, 5εὲ6ὲ 1539 240 (η. 
“61:10, Εχ. 13, Πὲς. 2511. 19. 5.0»] 5ἰηρ. δες ἔννο βυδ]δθοῖθ, ορ. ν. δ; 50 
δῇχοσς ἰἤγες βυρ]οςῖβ ἴω 1159: Ὦλν. 1146.--- 2125] 5. ᾿ΙΣ ἼΩΣ : ορ. Ὠϊ. τ 30. 

926-394. ΤΊΘ σοπαθιρμηδίΐοῃ ἰο 88 ΖΟΤῚΥ γθδσβ᾽ γϑηθτΐηρ 
(Ε).---Ὑἀρννοῃ βδινθαῦβ ἴπδὶ 85 ἃ ρυηϊϑῃπιθηξ ἕο {Πεῖγ τηυτγ- 
ταυγίπο (ν 5.) 411 τῆα6 ρεορίες ἀῦονα ἵννεηΐν γααῖβ οἷά (ν.3), 
εχοαρὶ Οαδϊοῦ δηά Ϊοβῆπα (ν. 80), 5.411] ἀἷα ἴπ τ1π6 νἱ]άσγηθβς 

(ν.39. 86), ἴῃ ΏΙΘΝ ΠΟΥ 5411] ἰεδὰ ἃ ποπιδάϊο 116 (ν. 53) ἴογ 
ἔοτυ γεᾶσβ. Αἱ [δε οπὰ οὗ ἔοσίυ γβϑδαῦβ ἴπ6 ομ]άγθη οὗ ἴδε 

Ῥταβοπΐὶ ρεπογαίίοη νν}}} 6 Ὀγουρθς πο σδηδδη (ν. 5:88), ΑἹ] 
1Πε 5ρῖ65 οχοδρῖ Οδίοῦ δηά ἴοσῆιδ ἀγα (Ὁ ἱπιπιδάϊαἴον) ουὐἱ ΟΥ̓ 
ΌΥ ἃ ἀϊνῖπα νἰΞδτίοη (ν.36-88), 

ἴπη νίειν οὗἩ (ες αἰ συν οὗ δεραγδιίίηρ αἱ σοηδάεσηςσς ΔΩΥ αἰσπιεηῖβ 
ἔγτοτα 1Ε νης τ Ὀ6 επιροάϊεα ἰη (Πἰ58 ραβϑαρα (αῦονα, ». 122), ἰὶ οδῆ- 
ποῖ δα 5406] υϑβεὰ 859 ανάεπος παι ἴΠ6 ἴεγπὶ οὗ ἔογίυ γεδγβ ίογ (ἢῃς 
τναπάογίηρϑ ἴῃ (ῃς τ] ἄογη655 τνὰ8 ἰουπά ἴῃ ἰΠδὲ βδουγος, 5111} 1ε55 ἔογ 118 
ρτεβεηςς ἰπ εἰἴμεγ οὗ ἴῃ6 ἔννο υἱι παῖς δούυγοαβ [ ογ Ε. Βαῖ 1 [5 οἴεδγ οῃ 
οἵδε στοιπάς ἴδδὲ “τῆς ἰογῪ γεδαγβ᾽᾽ ἐογηηεα ραγί οὗ εδυῖν ΗἩεῦτγειν 
ἰγασιἴοη : 866 Απ|. 219 ς5,. Ιῃ τς Ἡεχαΐευς [Π18 ρεγίοά οὔ τνναπάοσγίην 
ἰᾳ οἰβεινῃεγα γεΐογγεά ἴο ἴῃ Ῥ (265. χχ828), δηὰ ἰγεαιυδηςν ἴῃ Ὁ (δι. ι 27 
29 δὴ). Οἰδεογννῖϑα ἰὴ ἴῃς Ηεχδίευο ἰμε γεΐεγεηςαϑβ ἴο ἰἰ (322, [ο5. 147: 10) 
ᾶγε ᾿ςοηῆηςξά ἴο ρα5ϑαρὲϑ ΏΙΟΝ δρρεᾶγ ἴἰο Ὅς δίς δοἰεςίς σοπηροβι(οη8 

Ὀαβεά οἡ Ρ, 7Ε, δπά Ὁ. ἴω Ὀοίῃ Ρ δηὰ Ὁ ἴῃς Εογῖν Ὑεδιβ᾽ ναηάδογίησ 
ἰ5 4 ρεογίοά οὗἨ ρυῃίβῃπιεηῖ; οἡ ἴπ6Ὸ ομεῦ παπά, ρβαββϑαρεϑ ἴῃ ἴπ6 Θϑγὶν 
ΡῬγορμεοίβ βθεηὶ ἴο ἱπιρὶῪ (πδὲ (Βς ρεγὶοά ν'88 γεραγάεά 45 οης οὗ βρεοῖΐδὶ 
αἰϊνίης ἔανουγ (Απ. “ϑί οἶδε. Ηοϑ. 2166), ὙΠς ἴἵννο ροϊηί(5 οὗὨ νίειν ἄγὰ τοΐ 
ἈΟΟΟ5ΒαΓΙΪΥ ἰγγεςσοηο δΌ]ε : Ὀυΐ, ὑπάστ [Πς οἰγουπ)οίδησοβ, 1 σδηποὶ ὃς 

94 ἴον ςοηοϊυάεά ἰπαᾶὶ (π6 ρυηϊῖνε ομαγδςοίον οὗ ἴῃς τινδηδεγίηρβ ννὰ8 8 
ργπιϊεῖνα εἰεπχεπὶ ἰῃ {Π6 βίοσγ. Μεγογ (ρ. 140) 5668 ἴο ϑῆοιν ροϑβίἴνοὶν 
τπδὶ 1 ἵπενν ποϊπίηρ οὗ ἃ ἔογίυ γεαγϑ᾽ τνδηδεγίηρ, Ῥυΐϊ τεραγάρα (ἢ ς 
οηΐγαπος ἱπῖο Οδηδϑδη 85 (οϊϊονίηρ ᾿ἰπιπχεαάι!δίοΥ οὐ ἴῃς τερογὶ οὗ [{ἰ16 
ΒΡ᾽68 ; σρ. δίεπεγηδλρεῖ, 70-77. 

26. ΤῊςΘ ἰπϑβογίίοη οὗ ἴπ6 ἰοηρ᾽ ρῬΡα55αρΈ, ν. 11. 55. ἔγοπι δηοῖδογ 

δουζγοα οὔβουγαβ [6 ἱπιπιοάϊδία βοασδθησα οὗ ἴῃς ἀρροδζϑδησςα οὗ 

τῆ αἰνίηα ρβἵογυ, ν.ἷ0, δηὰ {ἢ6 ἀϊνίπα βρεεοῇ, ν. 25. νῃ ]οἢ τνᾶς5 

Ἔχργαββϑά ἴῃ Ρ μεῦα 85 εἰβαύνῆεγε (1639 1.γ7.9 2οϑδ. Ἐχ, 1611}... 
27). Ηοτο Ἰομρ᾽ τὸ ἴῃ 6 ρεορῖβ ἴο ρ222ι271.47 (ερ. ν.35 ποῖθ) νυυτῇ 

ἱπιρυηῖγ Οπ ἴπε σοπδίγυοιϊίοη οὗὨ {πε ν., 566 ρΡἢΪ. η.---970." 
Όρ. Ἐχ. 165. 12 (Ρὴ.---ΟἍϑ ἢ, Νὸο ἰοηρεγ: [Π6 πιυγπιαγαῦς 5041] 6 

ΙΙ 
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Ῥυηϊϑῃεά ὉΥ πανίηρ (6 ψΙΘἢ ἴποῪ παά εχργεϑβεά ἴῃ {πεὶσ 
ἀιδοοηΐεηϊ (ν.2 {1616 ἀ : 411 ἀῦονε ἔννεηῖν γεᾶτῦβ οὗ δρὲ 584]] 
ἀϊ6 ἴῃ Ζλΐς τοἱδάεγησες, 1.6. τἰὴ6 τ] Ἔτη α 55 οὗ Ραάγδη (148 ἢ.).-- 
28. 56» πο ἐλϑηι) ἰὯ6 νΌ. ἴπ 38ῆ 15 βἰηρ'., {π6 δῦ]. ““ Μοβξεβ": 
οἴ. “Μοβεβ δηἃ Αδγοῃ᾽" ἴῃ ν. 35, δπά ορ. 13 η.----δαζέᾳ γαλτοελ) 
(26 ρῆγαβο ΠῚ ὉΝ), 50 σοπηπιοη ἴῃ ἴῃ 6 ργορῃοῖβ τοῦ Απλος ἴο 

Μαϊδοξιὶ, οσουγϑ οἰβενῆογε ἰη ἴῃ Ηδχαΐευοϊ οηΐν ἴῃ αη. 225, 
τνῆοτγο, 45 στα, 1 ἰηϊγοάιϊοοδϑ ἴἢ6 ᾿ννογάς οὗ δ αἰνιπα οαἵῃθ. Οη 

([ῃ6 ἀϊθεγεηῖ υ56 οὗ Ὀδ) ἰὼ 6 ϑοηρβ οὗ Βαΐδδπι, 566 οἡ 2:5. 

--ῶΟῷἀἼἸς 7 1ἰυο] νι ἢ, ; τπουρ ποῖ ουηά εοἰβοννογα ἴῃ Ῥ, {15 
ἰογηιυΐα οὗ ἴΠ6 οδἵἢ ἰπ 1π6 πιοιυῖ οὗ Ὑδην ἢ 15 οοπηπΊοῦ ἴῃ 

ἘΖαῖκῖθὶ (566, 6.9., 5} 1415. 18. 30)... 29. Υοι, σαγοαϑθ5) ν. 55 ὃ. 
[πε ψννογὰ 5 18 υϑαά οὗ ἴπ6 ἀεδὰ Ὀοάγ ψῃοῖπον οὗ πηθη (ε. ;. 
Απι. 85) οὐ δηϊπηδὶβ (6.9. ἢ. 1511}; δ5 ἤόγα, 1 15. υδεά οοη- 
[οπιρί που 5ῖγ τη ἴνον. 2)όδθ, ἘζΖεῖς, 68.---ΑΠ ἐλαΐ πὐόγὸ πιτηδογεα 

ΟΥ̓ γοῖε. . . οπι ἐτοεπίν γέαῦς οἷα απαᾶὶ τῤτυαγα)] ἴοτ ἴδε 
ῬὨΓΔΘΘΟΪΟΡΎ, ΟΡ. Ο. 1, 265ςΐηι.----Ἐ00 ἢ Ὑου, ἴδ6 πιδη οὗ ἰἢϊς 
σεοηογδίίοη, ἢ δὰ ὄχοορίίοη οὗ Ϊ]οϑῆυα δηά (αϊοῦ, 588]] 

οσογίδιηϊυ ποῖ δηΐογ Οδηδδη; Ρυῖ γουγ {Ππ||6 οπιϊάτοη, ἔδαγ ἴοτ 
ψ ῆοβα ἰδία γοι πιδάθ ἴδ ῥγεῖεχὶ ἔογ γοιγ σοπΊρ δἰ ἴ5, 5841] 

ῬὈ6ὰ Ὁγουρθςξ {πιῖῆογ ὉΥ Ὑδννεῆ. [Ιἴ πᾶν Ὀ6 δϑϑιπιοᾶ τπδὶ {Π6 

[Ἀπ οὗ Αδγοη 15 ἴδοι γ ἱποϊυδεά ἴῃ τπ6 ἀχοεριίοη. ΕἸεΐαζαγ 
τσὶ 6 πουρῆϊ οὗ 45. ονοῦ ἔνεπῖν γϑᾶγβ οὗ Δρ6 δῖ [Π|5 {1π|Ὲὲ 

(5ες ,453.85. ,ι16,. Εχ, 28], ορ. γ7), γεῖ δα δηϊεγοὰ ζαπδδη (703. 
14] 18 εἴο. ἱπ Ρ, δπὰ 2433 ἴη Ε). γόον (ὈΠὲδ), ν.89.. 'ς. ἴῃ 

δπιρἤμδῖίο δι πε 5ὶ5 ἴο γομ» {2416 οὐτάγοη, ν.δι.---7 ὐεα πὴ 
Ἵν λαπμαῆ .6. βινοῦε (ορ. Εχ. 68 (Ρ); Εζεῖς. 2οδ' δ 1δ. 55. (ἢδῆσα 
Ῥ5. τοῦϑδ) 38. 4Σ ,61 ,4.413.4.7γ}5 7); πη 411 [π656 σαβαβ ἴδε νΌ. 15 ἐξ) ; 
ἴῃ ὅη. 1455 [Π6 σγποηυπίοιιβ ὉΣΠ ἰ5 56. ΕῸτ {Π6 ρτοπηῖβα ἢδγα 

γοξετγεά ἴο, βε6 αη. 178: ορ. 28) 4512 484, Εχ. 63.---ΟΑαἰἱοῦ. .. 
7οελπα] ἴοτ 1Π|5 ογάεγ ορ. 2)όθῦ, 5213: οἵ. ν.5.---8ὁ18. Ορ. ν.8; 
1[Π6 Ῥγδβθησα οὗ (ἢ]15 οἴδιιβα ἰη Ὠΐ. 189 38 5 ἄπ ἴο ἰδῖα ρ᾽ οβϑίησ 
(εῖ. ). Τῇ δχίθηϊ ἴο τ μίοῃ [Π6 Ῥάγδὶ]εὶ παγγαῖῖνεβ ᾿νόγε 
Δ Π6α ἔγοσι ομα δηοίπογ ἰ5 ἔυγίμον 1Πυϑίγαίθα Ὁγ ὁ5, τοῦ 

ἤσγα ἰπβογίβ ἔγοπιὶ Ὀϊ. 185 σμῶ γο7 ολήϊάγο πτοῦο λὲς αν 

λιανὸ πὸ ἀποιτοίραρο Ο7 ροοαῖ ο;»} εὐ, ἐλὸν σλαὶϊ φρῦ ἐλ ἸαρΩ. 

-- Ἀπ ἐλον «λα ἔποτο] ἸΣῸΥ; οὐ, ρεῦπδρϑ, σλαζί ῥοδϑθος (Ὁ); 

580 (ἀ; ορ. Ὠϊ. 139 3η.---Τὰς ἑαπά τολίολ γ6 αοεῤίξοη7 ονῖην 

᾿ 
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Ὧο ἴδ τερογζὲέ (παξ 1 ννᾶβ ἱπΐδγιε, 14,835, (ἢἰς ἰ.ϑὲ οἷδυβα 

ΞΏονβ5 {δαΐῖ νὰ ανα ἴο ἄο ἤδγα ἢ ἃ Ρᾶϑ5αρα ἔγοση Ῥ, οἵ, 

δῖ ]Ἰεαϑῖ, ἀδροηάσδηξ οἡ Ρ᾽5 δοοουηΐ οὗ πε ταερογί οὗ {π6 5ρ165. 

Δισςοτγάϊηρ ἴο ΤΕ τῆς ρΡεορὶς αἱ ποῖ ἄδϑριῖβθ, Ὀυΐ ἔδαγεαὰ {ῃ8 

15. 4.---8ὴ ὦ ὙΝΏΠῸ τπὸ ὑγεβθηΐ ρεπογδίίοη ργαάμδν ἀϊ65 οὔ, 
1}ε ροπούδίοη ΠΟ ἢ 15 αἱ εἰπηαίεῖϊυ ἴο δπίογ Οδηδδη πιυσὶ ἰεδά 

αι ποηϊδάϊς ἰδ ἴῃ (Π6 ψ] ΘΓ 655.--- γὸοω7 ολτάγοη δλαϊξ δδ 

σ, 62 .Ὺλ6γ5] ἈΝ. ἰτοχὲ τοσπα676᾽5, δι τ ΕΥ̓ Ργαβιιρροβαβ Ὁ}}) (ορ. 

523), Ὀαζ 15 ΓΕΔ ΠΥ ἀπ ἴο [ενν]5ἢ ἐχαρ οϑὶβ 45 γαργεβεηίαά ἴῃ ζ 79η 
α΄ Ἐ (υαρὴ. 79 Αἴ5ςο ραγαρῆγαβθβ, ζαγγγίρηρ. --- πᾶ λὲν 
(γουγ ομι]άγθη) σλαλ δοα» ἰῇ σοηδβδαιδησαβ (ΟΡ. 121), ὦ.6. ἴῃ 8 
ῬΟυηὶϑῃπιοηΐ, οὗ γον τολογεάορε (ρτΟὈΔΌΪΥ δἰηριἶατγ), 2.6. οὗ γουῦ 

τ ἿΔ|Π ]1η655 ἴο Ὑδννοεῆ. Ὑπουρῆ (ἢ ΘΠ] ἄάγθη ἀο ποῖ Ὀδαῦ 

τῃε 1] πνεῖρηι οὗἉ ριιηϑῃπιεηΐ, γεῖ ΤΠῈΥ 5ἤῃᾶτα 1 (ορ. ν.59) : (Πὲς 
ξοτῖν γεδῖβ ἴῃ ἴῃς ν]ἀογηθ 85 ἀγα ἤεγα γαραγάθα 85 ἃ ρογιοά οὗ 

ῬὈυπίπηηησηΐ ἔογ 411 οοησοεγηθά. ὙὙπα ἤρυτγα οὗ νῃούεάοπιὶ 15 

ϑοα ἴῃ ἴδ ρῥγορποῖβ δηά οἴμεσγ νυγιΐογβ, δϑρθοῖδ!ν δηά νοῦν 

δΔΌΡτορτίδζοεϊυ, ἔοσ απίδι]η655 ἴο Ὑδῆννοἢ σῃοινη ἰηῃ σουγηρ 

ἔοτεϊβῃ δἰ ϊδηοαβ (6.9. Ἐζεῖὶς. τοῦθ 22308.), οΥ᾽ Ὀγδοιϑιηρ ἴοτγ- 
Ὀϊάάδη ουἱὲ5 (6.». Ηο5. 28 (7) οἷ); βδγα π6 οὔ δ] ἔοσοβ δπά 
δρρτοργίδίθδηβϑϑ οὗ ἔπε ἤἄριγε αν Ὀεδη Ἰοβῖ, δηὰ 1 15. υδοά 

ΒΙΠΊΡΙΥ οὗ ἴπ6 ταργοθηβ 16 ἀηδο]ε οὗ [Π6 ροορΐδθ.---8980. ὥὕμ2} 

)ο7 σαγοῦϑδος δδ σοεῤίοίθ ἐπ ἐδ τοϊαζργ7ι655] 111 ἴπ6 145: οὗἩ γου 

5411] ᾶνε ἀϊθ. Τμα νοῦῦ ὉΘῊ πιοᾶηβ ““ἴο Ὧδ οοτῃηρΐεῖεα,᾽ 

ορ. Ὠῖ. 4135. 80. 10 15. οἴζϊδεη ιιϑδεὰ 85 ἤδγε στῆογα οὐ 1655 δἰ ΠΠριο- 
ΑΙ ; ςρ. 6.,. αη. 475, Νυ. 4218, 1. ,᾽δ (Ὁ ΖΌΠῪ ἐχργεϑβεά 

ἴῃ ν.16)..- 84. “ςοογαΐηρ ὁ 0:6 πιρηδοῦ οὐ 2Ὲ6 ἀαγ}ς (1535) 
“ολογοίη γ6, 1.6. ἰὯΘ Ῥαορῖα δ5 ἃ ψῇοΐα Ὁγ {πεῖς γοργαβθηΐδ- 

εἶνε5, ἴΠ6 5ρ᾽65, 5214 ομέ λὲ αηπάα.---λαϊ γε δοα» ἴλ6 σοη- 

δϑαυδησαβ οὗ γοκ7ὴ ἐμέφζζίος; ἴδ6 σιιδ᾽]οοϊ 15 ἀραίΐῃ ἴῆ6 Ῥεορῖὶε 

845 ἃ ϑῆοἶο---ποΐ ἴδ ἰδίπεογ οηἶἷν, ἴογ ἴπ6 ννῇοΐα βϑηΐθησο 

τνουἹὰ ἴπδη ᾿ΠΊΡΙΥ παὶ 8656 αἀἱδα αἰϊτορείπογ δὲ {πα εηὰ οὗ ἴδε 

ἔογιυ γεδῦϑ.--- πα γὸ σλαΐζὶ ἄηποτο] 58.411} εἐχρετγίεηοα, ορ. 6.9. 

Ηοϑ. 9.---ἧἨἮο οῤῥοσίξίον!) τ 6 Ἔχδοῖ τηθδηΐϊηρ' οὗ Πμ ἢ  ὩΙοἢ (ἃ 
ραγαρῆγαβοβ (τὸν θυμὸν τῆς ὀργῆς μου) 15 ἀποοτγίαϊη : [86 πουη 
Οὐσσιι5 οἰβονεσα ΟὨΪΥ ἴῃ 1οῦ 43.9, δηὰ πο ἴῃ ἴοχί ἰ5 

ἀουδει!, Ορ. {π6 56 οὗ ἴπ6 νογτῦ ἴῃ 4085 427.---8ὅ. 71 2λῖς 
«οἱηογηθος λα ἐλοῖγ τι: Ὁ67 δ σογηρίεέρα, απὦ ἐλθγο «λαὶ 
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ἕλεν 416] νἱτι Δ ΠΥ ἃ Πεπαάϊδάγορ---οὴα δηά 411] 5841} ἀ16 {Πετγα.---- 
836-88. Τῆς 5ρῖ6εβ5, νἱτἢ 1Π6 ὀχοδρίίοη οὗ ]οβῆυα δηά (αϊεῦ, 
ΑΓ ουξ ΟΥ̓ δ οὔποθ ὉΥ ἃ νὶ5ιϊδίίοη οὗ σοά.---8660. Ορ. 14}75͵.-- 
86. Ορ. 1,355. 82. 1,28. 85) 716  ίαρμ6] ΔΒ) 15. δῃν ἔογῃ οὗ 
ἀοδίῃ γοργάδα δ5 ἸηΠίοϊεά αἀϊγαοῖῖγ ΌΥ Ὑδῆινθῇ ἴοσ Δη ὄχργοϑ5 

Ῥυγροβο, νεῖμεν ἴοσ ρυηἰϑῃηϊδηΐ ΟΥ ἴογ βοπὶα οἴπονγ γϑδϑου--- 

ορ. 1η15.16 (τ648-50) Εχ, οἷἌ, Ζεοῖ. 1413, ἘΖεῖς. 2416, Δηά 566 
ΟΗ. τδοῖ. --- 394. [πῃ δοοογάδηος τε πα οοπιπιαπὰ (ν. 35) 
Μοβεβ τερογῖβ Ὑδῆινοδ᾽ 5 νογάς (ν. 3.8) το τῆ ρθορία. 

21. ὧν... πρὸ ΤῸ Ὁ] Τῆς εχρίδπαιοηβ βι πο γα! οὔεγεά οὔ δε 
ςοηβίγυοϊίοη ἃ (1) ἴδογα 15 δὴ εἰ! ρϑὶβ (οτ 1055) οὗ ἃ νεγ δος 854 
πῦοκ (ν.}9) οὐ κοκ (ΟΙεγ., οβεησι., Κεὶ, ἘΝ.) βεῆςες: ἤἴοτο ἴοπρ' «λαῖ 72 
7ονσίσε ἐλὶς ευΐϊ σοτιργέρα ἐΐονι ; (2) ἴμε βεηΐεπος ὃν. .. Ὃν ἰ5 (ῃς 50]. ἀπά 
τῖρν ἰ8 οοηϑίγιοα 88 Ὀ29 ἴῃ Μίο. 31: σιν Ἰοτρ ὁσλαὶ λὲς ευὴϊ οοτιστεραΐίον 
»πρν σραΐϊπσδέ 276: 80, δἴϊεν δοῦλα οἷάδεγ σοπχπιοηίϊδίογβ, Ὠϊ., Εδυϑ5, 
ΚαυΐΖβοῦ ; ορ. ὥ. Τδεγα δὰ πο νεγῪ δδιβίδοϊογυ ρᾶγα !οὶ8 ἔοσ 186 υ9ς 
οὗἩ Ἴσν, Ὀυϊ 866 2 5. 14|8, Ζεςἢ. 853, Νεῖϊμες Ἴχρίδηδίϊοπ 5 αυϊὶς 5δι}9- 
[Δεϊοτγ : ἴδε εἴἶδυϑαὲ Ὃν . .. ὋΝ πὐρῆὶ νΟΓΥ ἜδϑΥ πᾶνε δγίσοπ ὉΥ 
ἀἰτιο ταρὮ ἴγοαι ἴπὸ εηά οὗἉ δε ν. --- 80, Ὀ2ΠΝ 1900] 135 τυ ἃ ρεγβοηδὶ 
οὐ]. οὐοσυγα δἰβεννπεγα ΟὨΪΥ ἴῃ [εγ. 72 1.--91. ἨΝ'3.7] τ, 7 ριδες, 121α.--- 
την] τ Ἐγπκη ὕκ.---ϑ8. Ὀπκ Ὀ9ὍΡ}] Εογ ἴῃς δἀὐάδεά ργοηουῃ ἐπιρῃδβί βίης (ἢς 
ϑυΒχ, 5866 Ὦδν. Σ; Ο.-Κ. τησῇ -- 38. Ὁ3.}}} (86 ἔογωι 19 ὑγοθδν τοὶ 
ἰπιεηάςἀ το ὃ ρἷ.; Βες Κδη. ἐἰϊ. 2ς8,.---ϑδ)ι'᾽λ, προῦ ΟΝ ποσῦ ΟΡ ὉΝ Ο»3.κ] ΕΖεκ. 
45.---358. 128}}] 1η 32) (158 ννὰ8 ργοῦδοϊυ ἱπιεηἀδα ἰο Ὀς τγεδά 85 ἃ Καὶ: Ἴρ. 
ν. 3 ἰῃς ἔογηι ὄνεπ 45 ρυηοίυδξίεα ἱπ ΜΤ. οδη Ὅς Ἔχρίδϊ πε, ἠοῖ 859 ἃ 
ΝΙΡΒΑΙ, θυ 8495 δ Καὶ: 6.-Κ. δηρ; 81. κ:η.---36. Τῆς τυδοϊα οὗ ν. 
α0.811:8 68 ΟὟΣΚΠ, νϊοἢ 185 ἃ σασς δεηπαάξης τεβυσηθα ΌΥ ΟὟ Ν ἴῃ (Π6 Το ]ον- 
ἴῃ ν᾿ ; ἴδε ρῥγεαϊοδίς 5 ἱηϊγοάυςεα ὉΥ ψᾶνν σοην. τυ ἴῃς ἱπτρί. (1Π0} ἱα 
ν. ΚΞ; ορ. τ. 1276. 

890- 4 (1Ε). Τ110 φτθβατηρίΐου οὗὨ [ἢ 6 ῬΘΟΡ]Θ, δῃηᾳὰ Π017 ἀοίδδι 
δὺ ΠΟΤΙΏΔΕ.---Αἱ [Π6 σοπιπιιηϊοδίίοη οὗ [86 αἰνίηα βεηΐθηοα 
(ν.35) τῆς ρεορῖα ἴα πιυσῦ ρτίανβά, δηά πονν Ἰηβϑῖ οἡ δἰξογηρῖ- 
ἱηρ᾽ ἴο δηΐογ ἴπα ἰδηὰ οὗ ῥγοπιῖβε : Μοϑεβ νδίηἷν ἐπάδανοιιτϑ 

ἴο ἀϊδουδάς ἴπ6πι, δηα γοΐϑθ8 ἴο ΡῸ ὨΙπΊϑε] ἢ οὐ ἴο ξυῆεσγ [ἢ 

αὐκ ἴο ρὸ ἢ πε. ὙΠῃ6 ρϑορῖίθ παῖ ἴῃῆ6 δἰζεπιρί, δγὰ 

αἰίδοϊκεά Ὀγ {π6 ᾿Απιδί εἰς ἴεβ ἀπὰ σδηδδηΐϊίεβ, πὰ ἀγίνθη Ῥδοῖ 
το Ηοτπιδῆ. 

Ν. 95 λνα Ὀδοη δηά οἽδὴ ὃς δεοϑίρπεαά ἴο 1Ε νυ σοηβάδηςα : (πα νγν- 
σοηίδίη Ὧο0 τῃδγίκ5 οἵ Ῥ᾽8 βίγ!ς, τηδηγ οὗ ἰῃαὶ οὗ [Ε, ϑοἢ! 85 125 δηά Ὡ"3 ὴ 
ν.Ὁ, πὶ ποῦ ν. 41, 2102 ν. 5 (Ρ υ5ε5 13), 19 ὃν 3 δηά Ὁ3Ὸ» πιτ ν.9; 5ε6 ΟΗ. 
108, 200, 89, 58, 45, 12075, Θοηλς ἢᾶνα δϑϑρηβά (ῃς ἡ οῖς βοοίίοη ἴο Εὶ 
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συ ρματίουΐαγ; 50 Καδ., ΄οτγη., Κις, Βδςοη; δηά Μεγογ (ρ. 133) ἴῃς πε 8 
Ἂο τς 5δπὶ6 νίονν οὐ (δες υπαεγοίδηαϊηρ τπαὶ ἰΠ6 ““(δηδδηϊα δηά (δα 
“Αὐλδιεκιῖο 8. ἃ γεἀδοϊογί αὶ βυρϑίίαϊς ἴογ “16 Απιογῖϊε " (ορ. Ὠι. 12 ; 
ΞΡΌῬ- 815. ἵνε. ὥρη. το4 ἢ, ΟἿβογβ (ε.ς. Ὠϊ., ΟἩ.) γεραγὰά {ΐ ρβαβϑϑᾶρξ 85 
«οπροϑῖίς ; ΓΗ. δϑϑίρῃ ν. Ὁ ἰο Ε, ν. 1 [9 }; διδυεγηαροεῖ, ν. 430-42. 4410 Ε, 
ν.99..5. (ἰ[δουρῇ ποῖ ἴῃ τμεῖὶγ ῥγεβεηΐ ἔογπ) ἰο 7. Οογίδιη!υ ν.  ἰς 4. δαά 
Ξοαύδησεα ἴο ν. 5, δηὰ ν. 3 ας ἐξ ποτὺ γῦ5 8.5 ποῖ (6 ογἱρίπαὶ ργεΐδος ἴο ν. "3: 
(Όυϊ 8ε6 οὐ ν.2). [τ᾿ 127 1Π6γὸ ΠΊΔΥῪ ῬοΟβϑΙΌΪΥ ὃς 4 ἀϊδέϊηςςϊνα τοαγῖς οἵ Ε ; ἴῃ 
ΣῊ ποῦ, 13 ὃν 3, δῃᾷ ρογῆδρϑβ ἰη πὺς ν. “ (ορ. ΟΗ. 66:5) ἀπά 313 τηδγῖκβ οὗ ], 
Θιηᾷ ἴῃ ν. Ὁ ἃ νίενν οὔ {86 ροϑι(ΐοη οὗ (ἢς αγὶς (παι 19 οεγίδι ηἶγ ποῖ Ε᾽8. 511] 
τς ἀδίδ 56οηὶ ᾿πϑυηοίεηϊ ίοτ ἃ ἀείαι!!εα δπδίγϑθ ἴἢ 80 ἔδγ 88 ἴῃ ραϑϑδαρε 
τείογϑθ ἰο ΗἩογηδῇ, [18 οτἱρίη οδηηοὶ Ὅὲ δαξηυδίεϊΥ Ἴοοηδίἀεγεά υἱϊμουῖϊ 
στείογεηςς ἴο μα οἶον ἠοιϊΐςε5 οὗ ΗΠ ογηιδῃ. ὅὲες οἡ 211", 

Ιω βυϊδβίδπος (18 ραϑϑᾶρα ἰ8 γεργοάδυςσά ἴῃ Ὠϊ. τ. Ὁ ὙΠ (8686 οὨϊεῖ 
(Ι ογοηςαβ : ἰη ΠΧ. ποίῃίηρ σογγεϑροηᾶβ ἴο ἴπ6 βοίηρ υὕρ ἰηἴο ἴμε πιοιηίδιη 
οὗ ν.Φ, (ς γτεῦυξκε ἴο ἴμα ρεορῖς ρἰδοεά ἰῃ Μοβεϑβ' πιουῖ ἴῃ Να. ν. “Ὁ 19 
Εἰνεη 88 (1π (86 βγϑβὶ ρῖδος) ἃ αϊνίηε σοπιηιυπϊοαίίοη ἴο Μοβεβ ἰη Ὁι.; 
ποϊπίηρ ἴῃ τ. Τοογγαϑροηάϑ ἰο ν.4 “Ὁ, δηά ἔογ “186 ᾿Απιδίοκιία δηά 
Οδωηδδϑηίίς" οὖ ν. 3: 45. Ὁ. 845 “ Απιογίίς." [Ιη Ὁϊ. {πὲ ἱποϊεπὶ 15 ἰπχηγχοα!- 
Δἴεῖϊν ,οἠοτυεα ὉΥ ἴδε τεσογά οὗ ἰδ βίδυ οἵ (με ρθορῖίς αἱ Κδάςϑῃ. 

89. 45πΩὼ 126 οοῤ[θ νιοιτισα] ἴμ8 νΌ. ὈΏΝΠΠ οσουγβ οἶβα- 
σνῆογε πη ἴῃ Ηδσχ. οηἷγ ἴω αη. 4γ89, Εχ. 43} (ΤΕ). -- 40. 1η 

Ὠϊ. ν.5Ὁ δηὰ ν.40 δγα ᾿πιπιεα!δίοϊΥ οοπηεξοίεαά ; ἴδι5 ν.35Ὁ -- 

Ὠΐ. 140. νι -- 1. τ418. Ιηρίοδά οὗὨ οδεγίηρ Ὑδῆτνο]ι' 5. σΟΠΊ- 

τηδπάβ δηδ εἰαγίϊηρ οὐ ἴδε πιοῦγονν (ν.3250) βουϊῃννατγὰ ἔγοπὶ 
Καάεβῇ, Π6Ὺ τίβα ὑρ ΘαΥν (οα ἴπ6 ποχὲ ἀδυ) δηά δο, οἵ 

ῬΙοροβα ἴο ρῸ, πογίῃν αγά ἴῃ μα αϊγοοίίοη οὗ (δηδδῃ.---- πῶ 

ἕλον ποϑηξ με ἐπίο {λ6 10 οὗ ἐδλθ »"πορμξαΐη}] τἢ15 βδίγαηρ εἶν 
ϑητοϊραίθς νοῦ ((0ὺΓΥ ΨὮΥ 5ῃουὰ [86 ρβϑορὶς δϑοθηὰ ἴο {Π6 

Βαστ Ὀοίογα δηηουηοηρ ἴπεῖγ ᾿ηϊθηΐϊοη, δηα ΠΥ δδοι]ά 

Μοβξεβ βυβδσ Πιπιβοῖῦ ἴὸ 6 ἀγαρρεά Ὅν ἴπεηὶ 50 ἔδσ ἴῃ τῆς 

νγοηρ ἀϊγεοῖϊίοη) δηα 511}} ποτα ν. ἢ, απ ἄρρεαγβ ἴο ὃ6 ἴη- 

οοπδίϑίθης ἢ ν. 5, ΠοΠ γαργοβοηΐς ἴπΠ6 ᾿Απηδίοϊκας δηὰ 

Οδηδϑδηϊθα οογηζηρ᾽ οτος οὐ ἴῆ6 Ἡδρῦτενβ. Τῆδβα αἰ ΠΟ 16ς 

δῖα ποῖ ΨΒΟΙΪΥ οὈναίεὰ ΌΥ δϑϑισηῖηρ, νῖῖθ ΟΗ., ν.9 τὸ 

Ε, δηά ν.1 τῷ ἴο ] ---δϑὴ δηδὶγϑίβ, πιογσεονογ, ΨΏΟ 15 ποῖ 

ανουτεὰ ὉΥ (6 ταουγγθηοα οὗ ἴδ βαπὶα ρῆγαβα (ἘΣῪ δὲς Ὅν 

ἽΠΠ) ἴῃ ν.0 δηά “(, 1 νουἹὰ 6 ρῥγείεγδδίε ἴο γτεραγά σημαᾶ ἐδον 

“σοηιέ τὸ ἵμίο ἐλ ἐοῤ οὗ ἐδδ τπομέαϊΐηε Ὦθτα ἃ5 δὴ δοοϊάδηϊαδαὶ 

Ἰηϊγυβίοη ἔγοπι ν., ΜΠ {πὸ ρῆταβα, ορ. δηά οἵ. 1321, Ζ726 
Ζοῦ ο7 ἐλε »ποτεριέαϊη ρσΘΆ γα ΠΥ πηθαηβ (Π6 σα πΠΊπι οὗ 8 ρδγίουϊαγ 

Ρεακ (6... αη. 85, ἔχ. 193; ὁρ. 178), Ὀὰϊ ἢεγθ, ἀρρδγεηῖν, [π6 
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Πεῖσῆις οὗὨἩ 1π6 ἢ1]]-σουπηέγυ.---7ΤῸ 26 ῥίασθ οὗ τολίελ αλπιοελ 

Ξροζο] τοῦθ (7) : ορ. αἷϑο αη. 228.9 (Ε).--- 2» τοῦ λαυς σέπηπεα] 
ἴῃ τοδιβίηρ ἴο ΡῸ ὕρ; ορ. ν.δ 46, Πτ. 1525. 41. ἔοσ ἃ β πᾶσ 

σοηξαοϑίοη οὗ [6 ρεορΐβ, 5βεὲ 217 (ἸΕ); ορ. αδἷϑο Εχ. 3251: (Ε), 

Νυ. 2284(]), 12} (Ε), 1.5. γ30 (ἸΕ).--41. δερίρρ ἐξ σανιποξ 9705 ε7) 
νΖ. αὶ γοὺ ρυγροβα. --- 42, 11|-ϑυσοαθθ5 πιυσί δἰζεηα (δε 
αἰϊαπιρὶ οὗἩὁ ἐπ ρεορίε; ϑίποθ, ἴῃ σοηβδθαυδησα οὗ {δεῖς ἀϊς- 

οὈδάϊεποα (ν.3, Ὀϊ. 195), αμννεῖ, ψἤοβα ργαβθησα βϑσυγεβ 

νἱοΐογυ, (ορ. ν.9 1τοϑ5), Ὁ} ποῖ Ὅ6 νἱτῇ {Π6π|.----ΟὉ ποΐ 1:2] ἴο 
{Π6 Ιαπά οὗ ρτοπιῖβα οἵ ἴο ἴπ6 ἴορ οὗ (πΠ6 πιοιηΐϊαίϊη Ὁ 966 ῃ. οἢ 

ν.43..--. 490. Ὁρ. Ὁι. 153, [μον. 261 (Η).---48, Ζ.ε “Α»παϊεξτίο σπα 
ἐλ ζαπααρξ] 50 ἴῃ ν."ὅ; Ὀυϊ ἴῃ Ὀϊ. 15, “ΤΠ Απιοτῖξε ἢ: ορ. 
δῦονθ, Ρ. 145 ζ.---ΤΖ 676] τη15. 111} ταΐεγ εἰἴπεῦ ἴο ἴῃς ἰαπά οὗ 
Ρτοπχῖβα (ν. 300) οὐ ἴο {π6 πιοιηΐαϊη οομπηίτγν (ν.435), 16 τῆ οἴδυδε 
“«Δηά {ΠῸΥ ψεηΐ ὑρ ἴο ἴπ6 ἴορ οὗ {πε πιοιηΐδίη ᾽ ἴῃ ν. 305. "6 

οτὶρίηδὶ, δηά ν. Ὁ (Π6 ογρίπαὶ ργοϊυάα ἰοὸ ν. 38, ΓΈΠ6 ταξδγεπος 
Ὅ6 ἴο ν.ὍὉ, ἐποη ἐπ6 ἱππαδιαηΐβ οὗἩ πὸ ἰαπα οὗὨ ῥγοπιῖϑα δὰ 
ἀοσογιροα ὉΥ (6 υπυβυ] σοπιδίπδίίοη ““᾿Απιδίεκιία δηά 

Οαδηδδηϊθ᾽"): “16 Απιογῖῖο ᾽ οὗ Ὠϊ. 5, οὐ πὰ οἵδος παηά, 

Ε᾽5 5] ἴδγηὶ ἕο ἴῃ6 ργθ. [5γδο 15} ἱμπαρδιίδηίς οὗ Οδηδδηῃ. 

1{ 16 τοΐδγθηοα ὃ6 ἴο ἴπ6 πχοιιηϊδίη οὗ ν.605, τη ἴπ6 Οδηδδηϊῖῖος 

ἤδγα, 85 4υτ6 οἰδαῦῖν ἴῃ ν. 5, ἀρρϑᾶσγ 85 δὶρηῃ !]δηάογβ; οἷ. 153 

1433, ἀῃὰ 566 ἴπ6 ποῖθϑ ἴπεγα.---4, Τα τπηδδηϊηρ᾽ οὗὁἩ ἴπ6 τοὶ 
τνογά οὗὨἩ [Π6 ν. 5 υποοτίδϊη (566 ΡΠ1]. η.}; Ὀαξ ἴῃ νίοιν οὗ {πε 
ποχί ν. δπά {6 ρδίδῖ]8] ἴω Ὠὲ. το 1 15. ροβϑίθ!α πὲ τς 

σἰδίαπιθηΐς ἄοθβ ποῖ ἱπΊρὶῪ δαὶ [δ6 ρβϑορία δοίυ δι! τοδοῆθαὰ 

(Π6 ϑδυπηηιί, Ὁ παὶ ΤΠαΥ δἰἰαπιρίεα ἴπ6 δϑοθηΐῖ Περϑα 655} 

δηά ΠρΡΏΗοατγίοαϊν.---440, Οπιεἀ ἴῃ Πδαυΐ.--- Τὰς αγᾷ ὁ ἐλε 
 ρουδηαρξ 977 γαλιυσλ)Ί τοϑῦϑ ἡ.-- -Τῆε ν. 56 πὶ5 ἴο ἱπΊρῖν [δὲ {Π68 

Ουϑίοπιατυ ρίασα οὗ {πὸ διῖκ ννὰβ τοὐζλέη ἴῆ6. οαπρ. Βυῖ [ἢ 

{Π15 Ὀ6 50, ἴπεδη, δίησα ἴῃ δύῖκ δηά {6 ἰδηΐ οὗ τονοϊδξίοη οδη 

Παγάϊν Ὀ6 δεραγαῖβά, δηά 1 185. ρεγέδεοςυ οἷθαγ [Πδῖ, δοοοτγάϊηρ' ἴο 

Ε᾽ 5 ροϊηξ οὗ νίονν ἴπ6 τεπὶ 'νγὲὰ5 τί ἴῃ6 σδπρ (ΕΣ. 3371} : ορ. 

ΡΡ. 98, 114 ἔ. ἀῦονε), [15 ν. πγυδὲ σοπια ἔγοση δηοίπεσ βοῦτζοα, 

ΡΓοϑυΔΌΪ 17. ὙΠδη Ϊ, ἴῃ {Π15 πιδίίζοῦ 8ἃ5 ἴω βδανεογαὶ οἴοῦϑ, 

ῖς. {Π6 δουγοσ ἔγοπι τνπίοῦ Ῥ ἄγαννυβ ; ἔογ Ρ᾽5 οἱαθογδίοῃ οἵ [ἢς 

Ιάδα οὗ {π6 σδθηΐγαὶ ροβιίίοη οὗ [π6 αὐῖκ, 5δε6 δῦονθ, ἢ. 17. 

--.45. 4πη 1λὲ “Αια οί απα Οαηπαασηῖο τοῖο ἀισοὶέ ἐπὶ (λαΐ 



ΧΙΝ. 4ιττὰς 1607 

Ξ᾿ϊ οοωπένν σαρῖο (οτῦ»}} ἴο πιεεῖ {[πΠ6 Ηβδῦγειννβ 85 ΠΟῪ τνογα 
φαἰταπιρίίηρ, [86 δϑοεηῖ; 566 ου ν. 3 δηά ορ. 131Ὁ, Ιηῃ Ὁΐϊ. τ 
16 αἰϊτγοοίίοη 15 βίαϊεά ποόσγὰ πδιίγα ]γ.----“ Αηᾷ [ἢ Δηλοτγῖῖα τνῆο 

ἀν εἰς ἢ {πὶ ἢ1]-σουηίγν οαρθ ομξ ἴο πιεοῖ γοιι." ΗἩΗδοτγα, 85 

ἴῃ. 14}, (Π6 σουπίγγ ἱπιπιθα! δίς δρμοδά οὗ [πὰ ρεορῖβθ ἰ5. ἀ6- 
βογι θεά δ5 ἢ1]1-σοπηΐγν ---- ζὕμζο ον] Ἡοσγιδῃ, οὐ ίηδγ, 

δοοοτάϊηρ ἴο Ρ,, ἃ τογαὶ (δηδδηϊῖθ οἱἵγ, δῃά βδυδϑθαυθητν οὐδ 

οὗ τδ6 οἰτἴ65 δοιϊεά ἕο 1υάδῃ οὐ ϑίπιβδη, 18 ἔγεαι θη πιθη- 
ιἰοηεα 845 ἰἰυδίο ἴῃ [πα αχίγεπιθ δουϊῇ οὗ {π6 Ηδρτγοιν 
ἰαγγίΐογυ, 213, [υἅ. 117, 1 5. χοῦ, 1. 146, 705. 1216 (Ὠ), 153 
τοῦ (Ρ), τ ΟἸ. 433... ΤΊ ΙΔοπεἰβοδίοη οὗ Ηουπιδῃ τ Θοδαϊία, 
25 τῇ]65 Ν.Ν.Ε. οὗ ᾿Αἰη-Καάϊβ {τῷ Κδά}ςῃ), γτεϑίβ. οὴ ἃ ρῇϊο- 
᾿ορΊοαΙΠΥ υηϑουηά οοηηδοξίοη οὗ ϑϑθαιϊα ἢ ΘΕρὨδΙΆ ---- [ἴῃ 6 
ἔοτηχεσ πᾶπὶὸ οὗ Ἡογπιδῆ (]1υἅ. 117. ΤΠ [1π6 οὗ ρυγδυϊε ἰ5 
πιο ΚΠῪ ἀαπογίρεά ἴῃ Ὠΐ. 166 45 ““ἔτγοπι (58ο (τ ὅ. ἘΠ) ϑεῖγ 
ἴο Ἡοτηιδῇ." -- τ 5 δαὐά δὶ ἴδ επά οὗ {μ6 ν., 4πε ἐλον 
γεί:γηοα ἐο ἐλδ σαηι. 

0. γ.Ὁ}}} τ. 7δησες, 123.---ἃ1. Ὁ πὶ 9] Βετε, 2218 2.415 οηἱγ ἰπ δοχ.--- 
κ"Ὁ] Πᾶν. ᾿, Β. 2; α.-Κ. 135.--28. 2ἼΠ3 ὈΠ.Ρ.}] νιδ; Βεγα δηὰ ἴδεγα οἠΐγ 
ἴω Ηδχ.---19 ὃν "3] ορ. τοῦ! ἡ.---ἄ, ποῦνὸ νῦν») Πτ. τϑὶ πνονῦ γλπτὶ ; Ὁ Σ, τ 95 ὙἹΣῚ 
ἡνπι ὙΒ6 θοὸν ἴῃ Ηςθτειν 15 ἱκηοννῃ οὨΪγ ὉΥ 1. 186 Ῥιδ] ἔογπι πῦϑη ΗδΌ. 25, 
φυθογο {Πα ἰοχὶ 15 ΡΓΟΌΔΌΪΥ οογτγαρὶ ; 2. ἴῃς ΗἰρΡΏΙ, ἐουηα ΟΩΪΥ ογα ; 4. (88 
ευδεοίδηιϊΐνα ὕν}, τηςδηΐηρ',, ὦ. “ἃ 811},᾿" δ. ““ ἃ ῬΟΪ] οὐ ἰοῦ." ϑοζης βυς 
᾿ὩΔΕΔΏΪΩΡ 83 “ἴο 5.0 8}1" δ 6 ἴῃς βἰατίηρ-ροΐηϊ οὗ [ῃς πιδδηϊηρϑὶ δηά 3, 

δηὰ καἷ9ο οὗ ἴδε Αγαδίῖς ἀεγιναϊϊννος οὗἁ οὐδε: ἴδεη, τηεϊδρμογίοδιν, ἸῬἘ»Ὁ 

ΓΑΛΑΥ͂ τη Δ “ἴδεν δοίεα ργουά!ν οὐ ργεϑυπιρίπου ιν " ; ορ. Ῥ ἴῃ ὨΣ. ΟΥ, 

οοηηεοίίην ἢ ΒΓΕ (Ξξπιερϊεκὲξ υεἱ ογ»εῖδξ γδη1), ὍΘ ΤΩΔΥῪ ῬετΔΡ5 ἰηΐεγ 

ἰμδὲ ᾿ξ 18 ραγδῖ]οὶ ἰο (δς 1} οὗ Ὠΐϊ., δηὰ πηϑδῇ8 “ΠΟΥ δοϊθα οδγο θββ!, 

{που ρ μι [ε558]γ." Τῆς ΟΝ. δρρεᾶῦ ἴο ριι688: (ἃ διαβιασάμενοι, 55. Ο...9Φ0Ὸ 
(Ξ απᾶ ἐλεν δεραη), ἘΠ οονεηεδγαΐἑ, Οἷς. Ἰνετμδ,--φο] (ἢ οἵας ὀσσυγγεηοαβ 
ἴῃ ἴῃς Ηεχ. οὗ σ᾽" σῺῸ δὲ Εχ. 143 (Τὴ), 231} (Ε), 7105. τ (Ό).---Ἔϑ. 01η3" 
Ατγδπγαί ϑίηρ ΗΙΡΗΙ ἔγοπι ππη3, 6.-Κὶ, 65. ---- ΠΟ ἼΠΠ] μεγο ΟἹΪΥ ΜΊ (Πα δγῖ. ; (πε 
ννογὰ τλθβϑη8 “ἰμῈ βδογεὰ ρἷδος"" ; ορ. τ π, δᾶ 8ε6 ΣΦ δὲ. συ. “"Νδζηςς,᾽" 

898. Τἢα ρῥμΠ]Ποϊορίοαι τοβεπιθίδηςς οὗ ϑεραίία, οὐ ΕβΌδι5 ([01...}), ἀπά 

ϑαρῃδίῃ (π5υ) 18 γευγοῖθ, Ου ϑερδί(α, 85ε6 ϑεοίζεη, Κ᾽ εέσδρ, 11}. 44.; Ῥαϊΐπιογ, 
Δ εεεγέ οΥΓ Ἐχοάμς, Ρρ. 474-280; δηὰ οἡ ἴδε ρσεησγαὶ αυδδίίοη, Ὠγίνοσ οη 
Ὀι. 15 δηά Μοοζγε οἡ 7υ(. 117.--ὈΠ9 Ὁ129] ἃ ἀουδ]εῖ (ΓΗ. ἰεηίἰαιἑνε]γ) ος 
ἀπίοσγαρηῖο Ὁ. ει 45 ἸΠ2Ἷ οη]γ. 



ι68 ΝΌΜΒΕΚΞΘ 

ΧΝ. Πεἰοοϊαηπδοις Ζαιοξ. 

(1) Τῆς ργορεδζ χυδηίϊεϑ οὗ πιδαὶ, οἱἱ, δηά υυῖς ἴο Ὀ6 οἤετγοά 
ἴῃ οοηπηδοϊίοη ὉΠ δηϊπιαῖς ργαϑοηϊθα 45 Ὀυτγηΐί-οἤετγιηρϑ οὗΥ 

ΡεδοἊ-οἤεγηρϑ, ν.1“1δ, (2) 16 σαῖα οὗ “πε ἢγϑί οὗ “4γἼεοζλ,᾽" 

ν. 117-21... (4) οἤδεγίηρϑβ ἴο παῖκα ργοριἰϊϊοη ἔογ 5ίηβ οὗ ἱἸρῃηογαμςε 
οη ἴδε ρδγί οὗ ἴπ6 σοπιπιιη!ῦ οἵ δὴ ἱπαϊνίάπαὶ, ν. 5.51; (4) τΠὲ 

ῬοηΔΙΥ οὗ πε πᾶ Ψῆο ρδίμογααά βἕοκβ οὐ [ἢ6 ΒαΌΡΔΙΝ ἀδν, 

ν. 52:86. (5) [Π6 ἴα5βεῖβ ἴο Ὀ6 ψογη δ ἴπε σογηοῖβ οὗ ραγπιεηΐβ, 

ν. στα, 
ΤΠ656 ἰᾶνν5, Κα ἴποβα ἴῃ ο. 5. 6, ἢανα {{{{Ὶπ οὐ Ὡο σοηπεο- 

το νι οτα δηοίδογ ((3) αυα ᾿ποϊἀθη 4} ΡγοσΌρροβαβ (1) : 
566 ν.3: δΔηά ῃ. Ὀεΐον), δαηα ποθ τ (6 ἡδγγαῖϊνα οὗὁὨ ἴΠ6 5ρὶε 5 
(ο. 13. 14) ΨΠΙΟΝ ργθοδάδϑ, οὐ νι τπδῖ οὗ [6 τονοῖςὶ οὗ Κογδῇ 

Ὑνιοἢ ἔο!ονν8 {Π6πΔ|Ὸ0 Οπη {1118 σγουηά δἴοηθ, ἴπεη, 1 πιᾶὺ Ὁδ 

αυδδιίοησα Ἀνηοῖμογ [Π15 πιο ]ΙΔηθοι5 οο]] δοίίοη οὗὨ ἰατν5 σἱοοά 

Ὀεΐννεεη ἴδ ἔννο πδιγαῖϊνοβ Ἰυσῖ γεΐξεγγεά τὸ ἢ δ (1πιγοά. 

δ 11}, ἱπουρ {ΠΟῪ οἰθαγίν Ὀδοηρ ἴο Ρ. Νοῖβ ἰπδὲ ν. 3 ποῖ 

ΤΟΥ. ἔδι]5 ἴο σοηηδοΐῖ νυ ν.Σ 31, Ὀυΐ δἰπιοϑί σογίδι ηἶν Ρῥγα- 
ΒΌΡΡοΞΘΘ9 δὴ οὔἱρίηδὶ ἱπιγοάμοίίοη οὗ δὴ δηίζγεῖν αἰβεγεηξ 

ῃπδΐυγα : 566 ἢ. Οὐ ν.53, 

Τῆς ἰαπριαρε οἰδαγὶν ροϊηΐβ ἴἢ 811] βοςιίοηβ ἴο Ῥ (ἰπουρἢ ἴῃ δοπὶς [ἴ δίϑςο 
γε 8115 Η): τυ ν.}: 35. 17. 18. 57. 88. οΡ, ς11. 15 ἢ ; ὙΠῸ ν Ὁ ορ. οθη.; δηὰ 
ποΐῖς, δ.}9., ὨΞΤΥΤῚΟ ν. 14. 31. 22. 88 (Ὁ γ΄, 2.0. 7. Ρ. 132, πο. 20; ΟΗ. 76), πν ν.3..35. 
825-26 ((ρ. 13 ρἢ1]. Ω.}, Ἢ Ὅ ν. ἰδὲ. 35. 8. ((Ἡ. 145), πα ν.}2. 9. ((Η. 54). ὃ 
ν.25.. (ςρ. 14}9η.}, οὖν πρπ ν. 5 (ΟΗ. δε). ὅες, ἔαγίδες, πιαγρίπδὶ γοΐογθηοαϑ 
η ΓΗ. 

Τῆς αἰβαγεηῖ τᾶπηδῦ ἴῃ ΠΙΟἢ ἴῃς σοοίίοης ἀγὰ ἰηγοάυοοά 

σοηῇτγηιβ (Π6 σοποϊυδίοη συρραβίεα ΌΥ ἴπ6 νναηΐ οὗ ββαϊιθῆοε, 

νὶΖ. {πὶ τῆ σοχρηᾷογ οὗ {π6 ομαρίθγ 85 ἀδγινεα ἢὶβ πιαῖει ἰδ] 

ἔγοηι ἀϊεγεηΐ βδοῦγοθβ. Νοῖίβ ἰπδὲ τῆ6 1ϑῖ, 2ηά, δηά κ(ἢ βεο- 

[Ιοἢ5 ᾶγα Ἰηϊγοάυσεάα ΌΥ [ἢ6 54π|6 ἔογπλιΐα 845 ἰπδΐ ἑοιιπα, 6.9.» 

ἴῃ 5110, τῆ6 χγα δηὰ 41} βεοϊίοῃβ δα αἰβεϊηρυ θμοά ἔγομι [δ 6 
οἴμδιβ ΌΥ ἴμ6 δὔϑεπηοβ οὗ τῃϊς ἔογηλαΐα; 6 {πιγὰ αἷςο ὉΥῪ 

ΘΟ] γιῖ165 οὗ βίγία δἱ 115 οἷοδαε. Τῇ δίῃ βεσίοη (ν. 535-86) 50 

ΟἸΟΘΘΙΥ τγοϑϑηῦ]65 ἴῃ οδατγδοῖογ [μὲν. 240-18. 383 τῃαιὶ ἴη6 ἵνο 

ΡΔΞ5ΔΡῈ5 βῃουϊά δὰ οἰοβεῖν σοηποοῖθαά. ὉΤῇδ (ἢ βθοίϊίοη πιογα 



ΧΥ. 169 

ἘΞΡΘΟΙΔΠΥ γοϑθηλδίες Η : 566 Ὀεΐονν. [ὑ 85 Ὀδδθη βυρρεβιθά 

{πδὲ [πΠ6 βανεγαὶ βδεοϊϊΐοηβ νογα οοπηδοίθα δηά ἱποογρογαίθα᾽ Ὁγ 

1ῃμ6 σδπια δὐϊίογ ῆο νογκαά Η ἰηΐο Ρ; 85 δὴ δάἀαιιοηδὶ ροιϊηΐ 

πη ἔδλνοιι οὗἉ [Π15, ορ. ν.3Ὁ. 180 ἢ [(δν. 1055 230 χε, 
Οὐ ἴῖδ6 ἂἃρὲ οὗ ἴπὸ κυϊρεοίδηοα οὗ [6 βενογδαῖ ἴατυβ 85 

ἀϊπτηος ἔγοπι {Πα ῖγ ΠἸογασγυ δαζηρ, 866 Ὀεΐονν οὐ ἴδ βδνεγδὶ 

5ϑοί!οη5. 

ναὶ γϑαβοης ἱπάποεα ἐπα δὐαϊίοῦ ἴο τείεγ 1Π15 ραγίϊσυϊαν 

Ῥτοῦρ οὗ ἴανν5, 'Κὸ ἴποβα οὗ 6. 19, ἴο ἴπ6 ρετγιοά οὗ τνᾶπάεδτγιηρ 

σδηηοῖ Ὅ6 ἀείεγηιηοά,. ΤΠ ΟὨΪΥ βεοίίοη οὗ ἴπ6 οπαρίον ψ ὨΊΟἢ 

1ῃ 1561} ΠΊΑΥ ργεβυρροβα [15 ρεγίοά 15 ἴπ6 41ἢ ; ορ. ν. 535. Οἡ 

1πΠ6 οἴπογ ἢδηά, ἴπ6 15: δηά 2ηἀ βεοϊίοηβ ἀρρϑαγ 'ἷκὸ δυΐοτο- 

ΠΟΠῚΥ ἴο οσοηϊαπ)ρίαΐϊα 8 ϑροοαῪ βει[δποηΐ ἰη Οδπδδη: τ 1ἢ 

ν.320. 180 ορ, Ὠξ. 121-10 τοὶ δηά σοῃβίδηςἶγ. 
1-10. ΤῊΘ ῬΓΙΌΡΟΣΥ απὐδη 168 ΟΥ̓́ Ι268], ΟἹ, δῃὰ τῖηθ ἰ0 ὯΘ 

οἴἶοτοὰ τὺ δηΐπ)81 ΟἸΘΣΙ 9 8.---Τ 6 ἴαιν τεαυΐγος [πὲ ποδὶ], 

ΟΙΪ, δηὰ ττἱμα, δοοογάϊηρ ἴο ἃ χα βοδῖβ, 5411] Ὅ6 Ὀγδβεηϊεά 

ψ ἢ ΘΝΘΓΥ δηϊηιδῖ “’ οὗ ἔπ πεγά ογ ἴδ Βοοῖς ᾿" οὔεγοά οἰἴποῦ 5 

84 Ὀυτγης-οΟἸδτίηρ'᾽ οὐ ἃ ρεδοε-οἴεσιηρ. Ὅἢα ἰανν '5 ποΖ “" αν: ἄδην 

« »ουσίζα ἴο ἴδν. 2, ἰηϊοηἀδα ἴο τοριϊαΐα τνῆδὶ ᾿ινὰβ ἴπαγα ἰοῖς 

ἴο {π6 ἔγεα ν0}}} οὗ τῆ 6 βαογίῆοεσ οἵ ἴο υϑαρ᾽" (Κι. 2726χ. 95); 
ἴίοτ ἴπ6 ἴανν οὗ [,δν. 2 τγεριϊΐδίθς [16 ργοϑοηϊδίοη οὗ ἰηάδ- 

Ραηάδηϊς πιεδ]-οἴδγηρβ, νυ πογοαβ {Π6 ργαβϑθηΐ ἰᾶνν 5 σοησεγηδά 

οὐἶν τ τπιεαὶ-οἴετγιηρϑ πὶ ἀγα ἀδπιδηάεά 845 δη δοοοπιραηὶ- 

τιδηΐ οὗ δὴ δηϊπιδαὶ οἤξεγιηρ. [ξ 15 ρεγίθοιυ [γ σοησαῖνδοϊα {πδῖὶ 

1Π6 δπιοιηῖΐ οὗ δὴ ἱπάδρεπάδηξ πιϑδὶ -οἴδγιηρ νὰ ἰδἴξ οριϊοηδὶ 

ὄνθῃ ἰοηρ δἴϊζογ [πε δπιοιιηΐ γεαυγοά 85 ἴπ6 δοοοπιρδηϊπηθηῖ 

οὗ νδτίοιι5 ἔοτπιβ οὗ δηϊηιδὶ οἤδεγιηρ μδαά Ὀεθη χε. Τίια 

ἀδῖία οὗ π6 1 γαγυ οὐἹρίη δηά οὗ {π6 ουβίοπι ἤετα ταρυϊδίεα 

ταυπὶ Ὀ6 ἀείεγπιηεά, ἴῃ 50 ἴδ 85 ἰΐ οδη ὃθ, ἱπάδρεηάδηίν οὗ 

[,ἀν. 2. 

Α σοπιρδτγίβοη οὔ πε ργεϑθηΐ ἰὰνν τυ ἢ ΕΖεῖ. 4657. 11. 18 ροϊηΐς 

1πΠ6 ΨΑΥ ἴο ἃ δυγογ σοποϊυβίοη. ὙΠΟ αἷθο νὰ δηά ἃ ἤχοά 

δοδίθ ἔοτ πιεαὶ -οδεγίηρξ. οἤεγεά ἢ Δδηιπιδὶ- οἴογίηρς; ὉὈυϊ 

1Π6 5οδῖὶθ 15 αἰβεγοπῖ.0 ΤὙῃ6 ἴἔἴννο 5065 ΠΊΔΥ 6 ἴδουϊαϊεά 

ἴΠι.5--- 

4 τῦς. ΟΟνιῤ. 177 1.5 ερ. Κας. “εκ. 96; Αἀάϊ5, ᾿. 40ς ; Βεγίμοϊει, 2 ε 
δες ἐν 7εγαφίϊοη σε αδηι Εγορηαδηι, 15.2ἴ.; Μοοτγο ἴῃ 5 δὲ. 3448. 



170 ΝΌΜΒΕΚΘ 

ΤΠ6 αυδης165 ἴο Ὀ6 οἤδτγαά ἀτγὸ, δοσογάϊησ ἴο 

(1) Εσοῖϊκιε} 5 5.816. (2) Τῆς ϑ.αδῖς οὔ ΝῸ. ᾿ ἘΣ, 
Μεδὶ. ΟἹ!. Δεδι. ΟἹ!. Δνίης. 

ΝΗ ὄνογν ἰδ Ὁ ᾿ 1 πίη ρογ 
(ογάϊηασ!γ) .} 9» ΠΟΗΘῚ Ἔρῃδἢ 

ΛΝ  ἀνεγγ ἰδπιρ 
(οὗ τα δεῖν ἢ Θρθδἢ αὶ πίη 

| 

ὁ ορῆα ἐπὶπ. δ δίη 

Ὀυγηΐ-οἤοτγίηρ) 

ἌΝ Ἔν ΓΥ γᾶπὶ 1 ορἤῃαῖν 1,» ἦτ» ἀ. ἀ ,, 

"» »ν» δυ]οοῖς τς νος τσ νυν ἀ,» ἀ,, 

ΜΝ πεῖμογ ΕζΖεϊς. ταργοάμυςος τς ἢχοά οὐ συδίοπΊΔΓΥ αυδηι!- 

[165 οἤεγεα ἴῃ δγυβαίαπὶ ἴ [Π6 γοατγα ᾿πηπιοα!ΑἴοΥ Ὀεΐογα ἴΠ}ς 

ΕΧΙΪΟ, οΥ ΘϑἰΔΌΠ5η65 ἢ18 5οδῖὶα ἱπάδραηάςθηῖί Υ οὗἩἨ ἁ ρτγενίουϑ 

Ργδοῖιοθ, οδηηοΐῖ Ὀ6 ἀεϊογπιηθδά ; Ὀυϊ, 45 σοπιραγεα τυ ἢ Ϊσ, 

τπη6 ρῥγδβϑθηΐ δοδῖίδα ἄρροαῖβ ἴο Ὁ6 16 γοιηροῦ; ἔογ ποῖδ (1) 

ΕΖεϊκῖ61᾽5 βοαΐθ 15 Οἡἱυ ἴο Ρονθγη εἰς οἴδτηρ5,---ἰῃ οἴετγίπσϑ 

οὗ ἴπ8 ργίωσα οἵ τεργεβεηΐϊδίιννε οὗ ἴῃ6 ρθορίδ,---νῆογθας ἴΠ6 

Ρταβοηΐ δολία δρρἶε5 ἴο 2γζέυαζε 45 ννῈ}}] δ5 ρυῦϊιο οεγίηρπ; 

(2) 8ῃ οριἰοιδὶ οἱθπιθηΐ γαπηδῖη5 ἴῃ ἘΖΕΙκΙοΙ ; (3) {Ππ6 δαιουηῖ οὗ 
πιαδὶ, οἱἱ, δηα ννῖπα 15 βσυϑίεηγδι δι δἀαριεά ἴο ἴπ6 51ΖῈ οὗ ἴΠ6 

απλδΐὶ ἴῃ 1Π6 ργαβθηΐ 5οδῖδ. 

Οἡ Πἰ5 στγτουηά, ἴδῃ, ἴπΠ6 βυρϑίδησε οὗ ἴπ6 ἴδανν ΠΊΔΥ ὃδ 

γοσαγάδα δ5 δἱ ἰεαϑὶ 85 ἰαίΐθ 8ἃ5 ἴπε πηὶααϊα οὗ ἴπ6 δίῃ οδηΐ. 

Τα βδοαῖθ 5 οἰβεινῇεγα σγεοορηϊβαά οηἷνγ ἴῃ Ῥ: 8566 ο. 28. 

Εχ. 2οὅ8. 5, Ιὴ ἴ[,ὲν. 1 8 να ἀρροᾶγ ἴο ἢᾶνα δὴ οἷδγ ἴαιν 
ΜΏΙΟΝ ἰεαναβς ἴπ6 αυδης65 δοσοσηρδηγίηρ ἃ ργιναῖθ οἴετγιην 

ΘΠ γον υηἀεῆηξά; ορ. 4150 ἴ[μον. 858, 
ΑΩΥ αἰίεηρί βγϑίθπδίοδγ ἴο ἦχ ἴπὸ δπιουηΐ οὗὨ πηδίογίδὶ ἴὸ 

Ὀεὲ οἴετοά ἀρρϑδῖβ ἴο ἢδνε Ὀδδη ἢτγβιὶ πιδάθ δὶ ἃ σοιῃραγδίνοῖΥ 

Ϊαῖα ρατγοά ; που ρὴ τ. 1610. 1Τ)ς Ἰυ5ῖ 45 {|||6 ἴῃ ὦ ζγοοΐ σοηΠίοῖ 
ἢ ([Π6 ῥτεβοηΐ ἰᾶὰνν 85 ἴκὰν. 2 (566 δῦονε). Βαΐ ἴαϊκβη ἴο- 

Ρείμογ, τ 5. 13: (2 (ἃ) τοῦ ἐο ποῖ ἔανοιις {6 σοηποϊιδίοη πὶ ἃ 
ἢχαβά τγοϊαϊίοη, βιιοῆ 45 Εζοίς. δηὰ ἴπ6 ργϑβθηΐ ἰαιν ἀσδπιδηά, 

Ὀεΐννθθη 16 δπιοιιηΐ οὗ δῃϊπιαῖὶβ αηα πιοαὶ δηά νη οἤετγεά 

οχιβίθα ἴῃ δαγῖν ἰϑγδοὶ. Εογ οἵδδγ. 5 γδίοηβ οὗ ἤχαὰ χυδηί!- 

τἰε5, 566 6. 28 ζ.; αἷϑο [,ἐν. 613.. (201) (ΡῚὴ, νοῦ ἄχοβ τσ δρῃδῇ 
οἵ ἔπε πι68] 85 ἴπ6 φυδηῖν οὗ “’ Αδγοη᾿β οὐϊδίίοη ""; [μᾶν. 231} 
(Η) 245 (Ρ), νοῦ ἢχ γ Ἔδρῇδῇ δ5 [Π6 ἀιλοιιηῖ ἔοσγ βοῇ οὗ ([6 
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ἔννο ἰοῆνεϑβ οἤετοα δἱ {πῃ Εδαβί οἵ  εεῖκς δηά ίογ δδοῇ οὗ {πὸ 

τινεῖνα ἰοᾶνεβ οἵ βπενθγεδά ταϑρεοί νεῖν. [Ι͂ἢ τἢ6 οἤεγιηρϑ 

τι ηἰοηδά ἴῃ 55 ἀηὰ [,ον. 511. (Ρ)ὴ τσ ερῇδῇῃ οὗ πιεαὶ ινιποιιῖ 
ΟἹ] 15 1η6 χεὰ διπουμῖ. 866 αἷβο [νὰν. 221) (Ρἢ 

Οοποι γδΌΪν πιοῦα δηποίθηϊ ἤδη ἴπ6 ἐχϑςοῖ γεριϊαίοη οὗ [ἢ 6 

δτηουηῖβ ἴο Ὀ6 οἴετοά να ἴὯ6 ργδοίίοα οὗ δϑϑοοίδίπρ, π|68], 

νη, δηά οἱἱ νὴ δηϊπιαὶ οἴεγίηρθ. ““Ατηοηρ᾽ ἴπ6 Ηδῦτγονν5 

νερεῖδοϊα οὔ οοτεαὶ οὐϊδίοηβ νοῦ βϑοπιοῖϊπια5 ργοϑοηϊθα ὉΥ 

{Πα πηϑεῖνεϑ [ς᾽68.. 1,εν. 2. ς115.]. Ἔβρεοῖδ!ν ἴῃ 16 ἔογηϊ οὗ τϑι- 

ἔγιυιϊῖ5, Ὀιξ [Π6 σοπηπιοποϑδὲ ιι56 οὗ {πΠ6πῈ ννᾶβ 8ἃ9ς ΔΠ δΔΟοοπΊ- 

Ῥδηϊπιοηΐ ἴο 8η 8ηϊπ|8] βδογίῆοθ νΏδη (η6 Ηοῦτον δἷθ ἤσϑῃ, 

ἢ δῖα Ὀγαδά ντνυιτἢ 1 δηὰ ἀγδηκ ψη6, ἀπά ννβδη ἢα οδγεά βθϑῇ 

ου ἴπε ἰδῦ]6 οὗ δὶς σοά, 1 να πδζιγαὶ {πὶ πὸ βῃουϊαά δά ἴο 

1 {ΠῸ βαπὶῈ σοποοπλίδηϊα νΠ]Οἢ ναγα ἡδοδϑβαγυ ἴο τᾶ ὕΡ ἃ 

σοτηζογίδοϊα δηα ρεπαογοιβ πιθα]." ἘΞ Ορ. [πὰἅ. οϑ. 18. 1 5. 133 τοῦ, 

Ηο5. ο', Μίο. 67, Τῇαδ δπιουηΐ οὗ ςαἷξ, μιῇ α'5ο, μανίην 

ὈτΟΌΔΟΪΥ Ὀδδη ἔγοπι δῃ δαγυ Ρογοά ἃ ουβίοπιαγυ, νν85 τηδάδ δη 

ΟὈ]Ρ ἴοτγ {([μεν. 213) δοσοπιραλϊπηεηΐ οὗ πι68]- οἴδγίηρβ, 15 ποῖ 

γερ υαΐϊοα ὉΥ {Π1|5 αν (ορ. ΕΖτ. 7532; ποῦ 15 ἴΠ6 διπιουηΐ οὗ 

ἔγαηκίησθηβα ([μαν. 21). [ἡ ΕΖεῖς. ννῖηε 15 ποῖ Ἄνθη τηθη!οηδά; 

Ὀυΐϊ τἴ ννου]ά Ὀδ, ἴῃ νίενν οὗ ἴπ6 τεοΐξεθησας ἴο δδύΐν [16γαΐυγα 

)υξὲ ρίνεη, ἃ ννῇο ἢν ογγοηθοιβ οοποϊυβίοη ἴο ἰηΐοσγ ἰἢδς τυῖης 

νν85 ἤτοι ὠϊδάβ δὴ δοσοπραηϊπιδηΐ οὗ οἴπετηρβ δίϊοσ {ῃ6 {ἰπι6 

οὗ ΕΖεκΊεΙ. 

Βυὲ ψνὮ 116 11 τνᾶϑ ουϑιοΠΊΔΓΥ ἰῃ 411] ρεγιοάς δίϊεγ ἴπ6 βείε- 

τηδηΐ ἴῃ Οδηδδη ἴο σοπιῖπα π|68]- απ δηϊπιαὶ- οἤδυηρ5, 1 15 

ΠΙΡΉΪΥ ργοθδῦϊα πὲ ἴπ6 τρια ᾿ἱηϑισίθηοα ἰῃδὲ δὺ6ῦ» δηϊπηδὶ 

οἴεγεα δ5 ἃ ρϑδοϑ- οὔ Ὀυγηϊ- οογιπρ ηεϑέ Ὀ6 δοσοπιρδηϊθα ὈΥ 

ἃ ᾽ς οὗ πιοδὶ, οἱἱ, δηα ννῖὴθ ννᾶ5, {πὸ ἴῃς Ἔχδοῖ γερυϊδίοη οὗ 

αυδητ65, δηά τπ6 ᾿πϑιϑίθηοα οὐ ἴπ6 πιοαὶ Ὀεϊηρ πα πιϑαὶ 

(5.5 π.}), νῦν ἴαγ ἔγοπι ῥγίπηεῖνα ; {Ππαᾶὶ 1 ννᾶ5, ἰπάδθεά, [ῃ6 

γοϑοΪ οὗἨ ἴῃς ἀΐϊνοτοα οὗ βδογίῆος ἔγοπι οὐ ΠΑ Ὺ ὄνογγάδυ [τἴδ, 

δηα 16 ᾿ηογδαβίηρ ὈγΙ ΞΕ ΪΥ ογρ απ ϑδίίοη νυ] Οἢ ΑΚ γοϑυτεά 

ἔγοπι ἴῃς σδηςγα ]ἰϑαίίοη οὗ ψοΟΥΒΏΙΡ εἰεοίεα ΌΥ ἴπ6 ΪΤοβίδηϊς 

Ἐοίογπιδίίοη. Ογδάμδιν οἴπογ ουδίοπια σοπηδοίοά νι τῇ {Π658 

οἤδεγίηρϑ ραϑϑϑά ἰηΐο ῆχϑά τγεριυϊαϊοηϑ, 5οπια οὗ ᾿νοῦ πᾶν Ὀς 
[ουηά ἴῃ ἴῃ6 ΜΙι5ῃηδ ἰγαοίαϊς “επαλοίλ. 

ιν. Ε. δι, Δ εέρίονι 977, ἐλφ ϑεηείζος,1 204 ἴ.,) 3 222. 
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Τη6 ἴανν 1156] (ν.3) τρμΕ ταοορηῖσος ἰδαὲ οἤετηνϑ οἵ 
πλεδῖ, Οἱ, δηά ννἱπεα γα ποῖ οοδνδὶ διηοηρ {π6ὸ Ἠδεῦτγενϑ 
ἢ οἤδεγίηρβ οὗ δηϊπ)α]5. Αηϊπιαῖὶς, ἴπΠ6 πδῖυγαὶ οἥδγηρς οὗ 

ποηηδάϑ, γεγο ἴΠ6 ποσὰ δηοίθηΐ ἔογπιὶ οὗ οἤεσγίηρ ; πηθδ], οἱΪ, 

δηά πῖηϑθ Ψογα ἰαΐθγ: ἴΘΥ ἅγὰ δῖ τηοϑσί οοσδϑίοη δ οἴπετεά 
ΌΥ ποηιδάς; Ἐ οἡ {πΠ6 οἴμος δδηά, ΤΟΥ ἃ ρεου ]δῦῖγ {πὲ 

οἴετγίηρβ οὗ δὴ δρυουϊαυγαῖ ΤΟΊ δυοῦ 85 τνοσα [δας 

Ηεῦτγτονβ ἴπΠ Οδηδδη, {6 οἤίοῖ ρῥγοάιιοϊς οὐ τ ῃϊοῦ σουηΐγν 

ΜΟΓΘ οογη, ΟἱΪ, ᾿ δηά νίηα (6... Ὀϊ. γ18 1217, Ηοϑβ. 4219. Ξε ἃ. 29 
76τ. 4113). 

Ὡ. λον γ6 ἦε σοηιθ ἐμέο ἔλθ ἰαμα] {π15 ἀπά {ῃ6 ποχὶ αν 
(ν.180) τὸ ΟἿΪΥ ἴο σοπια ἱπίο ἔογοβ δἔανγ ἴῃ6 βειεπιθηὲ ᾿π 
Οδηδδη--ἃ ἰΔηά οὗ οογη δηά νἱὶπο δηά οἱἱ. ϑιπη αν ᾿ηἰγοάμπο- 
ΠΟΩ5 ἴο ἴαινβ, Θϑρεοίδ νυ δοἢ 85 στείογ ἴο δριου γαῖ οοπάϊ- 

εἰοη8, ὅτ ἔουηά ἔγεαυθηῖν εἰβεννογα, 445, [ον. 1458 103 25} 
252 (ἴπε ἴΔ5ὲ ἴτε Η), ξ. 12' 189 οἷ. --- 8. 4 3γε-οὔενγίηρ) 
[86 ἴογηι ΠΣ ὀσουγα ἴῃ ἴτε Παυϊογοποπ)ῖς ραββαραβ (1. 

᾿ τϑὶ, 05. 1215, 1 5. 233), οἰἴμπογινῖίξα οἠΐγ ἴῃ Ρ, ψῆο ι.565 ἰἴ 62 
{1π|65. Τῆς οτἱρίηδὶ πιδδηΐηρ 15 υποογίδίη. [1ἴ ἢδ85 σοσηπΊΟΠΪΥ 

Ὀδθη οοπηδοίεα νῖϊῃ δὲ Ξε “ὅγε Τ; οἴπεογβ, ἀδγινίηρ 1ξ ἔτγοπι 

νἰονὲ τε ;,»υὐ!, οοπδίάεγ [ἃ ἴο ἕδνα Ὀβθῃ οσίρί μα! ἃ Ῥεγέεςυν 
σθησγαὶ ἴογπι ἴο ἀδηοῖα ΔηΥ οἴδγιηρ τοραγάθα 845 ἃ πιϑδῃβ οὗ 

ΘΞΙ Δ Π5ῃϊ1]ηρ᾽ ἐγ αν τεϊδίϊοης ἢ της ἀεῖγ.1 ΜΝ Βαίΐίανον τἴἢῃ6 

οἰὙπιοΐορυ, ἰῃ [π6 ὑϑᾶρα οὗ ἴπ6 ρΡεγίοά ἴο ννῆϊο ἴῃ6 ΟἿ. σγεΐεγ- 

6ποθβ θαΐοηρ, ΠΝ ννᾶβ ργορδΌϊυ οοηπεοίοά τῖτῃ δὲ; ἔοτ τ ἤογα 
(Π6 σοηΐοχί 5ρεᾶῖκϑ5 οἰθαγίγ, (π6 ἴδγπι αἰνναγς βθαπ]5 ἴο Ὀ6 υδοά 

οὗ οβεγίηρξ οοηβυπιοά οὐ ἴπ6 αἰΐαγ: 850 Ἔνθ ἰπ [,δν. 247:9; οπ 

ν.10 ς66 ποῖδ ἴῆθγθ. ΕῸγ διιοῦ ἃ ἴογσπὶ Ρ δά ποοά: ἔογ βδογοὰ 

οἴδετίησ, ἰη 1ἴη6 πιοσὲ ρεπογαϊ βθῆβθ, ἢ6 δά δηοίπαογ ἴεγπι δὲ 

οοπηπιαηά ἰη ᾿Ξ. Βυῖ τπουρὴ [Π6 ἴεγπὶ ἤεγα υϑϑα ΟὨΪΥ ἴη- 
οἶυά65 οβδγηρβ οοηδιιπιαά ἴῃ [ἢ 5δογιβοῖαὶ ἔγα, 1 5111 πεεάεαᾶ 

αυδ] βοδίοη ; ἤδηςσα ἴῃ ν δῦ 1ῃ6 οὐ] ραϊίζοοη ἴἰο οὔδνυ πιοϑδὶ, οἱ], 

δηᾷᾶ υυῖπο τ ἢ {Π6 δηϊπ,ι4]- οδγιηρ 15 Ππ|τεὰ ἴο Ὀυτγης-οἴεγίηρϑ 

5 Ὁ. ὟΥΠ. ΒΕ. ϑπιίεῆ, ορ. εὐξ, 205 (222) ; γε πδυβοη, Φὲσ είς αγαδίξελεν 
Πἤεϊαεπέμνεα,: ται. 

 ϑιδάο, 27εδ. Ογανι. τϑοῦ, γοια ; ὨΪ. οἡ [νεν. τῦ; ΒΏΒ. ςὖ. πϑκ (ὉΥ 
Ργεΐεγθῃςο). 

2 80, αῇεν δΝυειϊΖϑίεϊη, [αρᾶτάς, Δ᾽}. 68, τθοο ; ορ. Κδηϊρ, 3, ρ. τῇ ἢ 
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Δηα ροδοδοῆογιηρβ; δηά, υγίῃς., ἴο [Π6 σᾶϑεϑ, ΌΥ ἔδγ ἴΠ6 
γαοϑί ἐγεαυδηΐ, ἴῃ νοῦ [6 δηϊπ)αὶ οἴκετγεα ννὰβ οἱ ἴπ6 Ὀονίης, 

5Ώ6ΕΡ, οἵ ροδΐῖ Κὶπά.---“ Σαο»͵]ῆ. 6] ΓΙᾺ 15 ἤδγ υ56ὰ, ἃ5 ἴῃ ἴμεν. 
175. Τὸ τοῦ 2481 (Η), 7.58. 2235. 3 (Ρὴ, ἔος ἴΠ6 βδογίβοες οὗ ψὩϊοῦ 
1Π πε οἴδπετογ ραγίοοϊ,, 45 ἀἰβεϊηρ δα ἔγοπι ἔπ 5δογίῆσοϑβ (πο υἀ- 
τὴ 6 Ὀυτγηϊ-οἴετηρΡ) νοῦ νογα νΏΟΪΥ οοηδυπιοά ἴῃ [Π6 
ἢτα οὐ πιδάβ ονοῦ ἴο ἴπ6 ἀεῖῖγ. ΕΑ πιογα ὉοπΊΠΊΟΠΪΥ ἴῃ Ρ ἃ 

τογα αἰςεϊηςεῖνα ἴδγηι ἰ5 564 ἔοσ ἴμ6 ἔογηεσ, νὶζΖ. ὩΟΟΦ ΠῚ] -Ξ 

““ ραϑδοβιοβεγίηρ᾽" (6.9. ἴ(6ν. 31). [Ιη δδγῖγ {ἰπ|65 ““Ὀυγηϊ-οἤδυιηρ' 
δηὰ βδογ σ᾽ (Π2) ΠΡ"), οὐ ““" δυγηις-οἴετίηρβ δηά ρεδοο-οὔϊευ- 
ἵἴπρ5᾽ (ΟΡ) ΠΟ) νγὰβ δὴ Ἴχμαυβίίϊνα οἰδϑϑιβοδίίοη οὗ δηϊπιαὶ 

5ϑογιῆοεβ (Εχ. 2ο3β ,,25 (ἸΕ), ]υἃ. γοὅδ, 1 5. τοῦ 1τ1|δ, 2 5. ΟἹ 
2475); ἰαΐοτ, βρϑοῖδὶ ἔογπιβ οὗ [Π6 Ὀυτηϊ-οἤδγίηρ Ὀδοδπια ἀϊ5- 

τηριϊϑῃοα 85 ἴῆ6 5ἰη-οἤεγιηρ (Π ὉΠ) δηδ ἴ6 ρυοβαγηρ, 

(οὐδ) : ἴπΠ656 βεεπὶ ἴο δε ἀεἰ ΠὈογαίε ιν ὄχοϊυδεδα ἤογα: ορ. {Π6 
Ῥγοδιδιέοη οὗ πε τι56 οὗ οἱΪ ἴῃ 8 πιεδ]-οὔεγίηρ συ ρϑε υϊεα ἔοῦ 

Δ ΔηϊπΊΑ] οἴδγεα 845 ἃ β8η-οἤἴεγίηρ, [(ὸν. ς11.--- 70 σοσοριῤίτολ ἃ 

υοτῦ, ΟΥ̓́ ας α 7γε- τον! οὔογέηρ, ο7 αὐ γον αῤῥοΐμέρα ςεα50᾽:15] [6568 

οἴἶδυβε5 {Ππϑίγαία {ῃ6 ἴεγπιὶ 55 ορ 06 ὉΥ τοΐογγίηρ ἴο νδτγίοιι5 

οἰγουπιδίδησες ὑπο ψ]ιϊο ἢ ροδοο- ἴδε ηρς νογα νοηῖ ἴο 6 

οἥετοά. Ὀιβεγεηῖξ οἶδιιβαβ βεγνα ἴΠ6 βαπὶθ ρύγροβα ἰπ ν.8, 1ἰ 

15 βοδίοοϊυ ἰηϊοηάδά ἴο ᾿ἰπλῖῖ [Π6 βοορα οὗ “" βϑδογιῆσε ᾿" ὉΥ οχ- 

οἰμάϊηρ,, ἔογ ἱπβίδησε, ἴπ6 ““ἘΠπδηκ- θογηρ" (αν. γ}2 2239). 

Όρ. ἴμεν. 2251 (εϑρβοίδιν ἴῃ (δ).---- 70 σοοονεῤίῖσλ αὶ Ὁοτ0}] 65 ΡὨ]Π]. 
Ὡ. Ο ἴδε νον δηά [6 ἔγεο-ν}} οβδγίηρ, 566 [μον. γ1δ, Οη 
τς αῤῥοϊμίθαϊ ςθαδοριδ, 568 Ὁ. 28 ἴ.---( οὐοεν ογ γ657] οὐ “" 58[15- 
[δοϊίοη ᾿" {(ΠΠ) Π.), ΕΧ. 20᾽8, 1.εν. 19 ἀῃηά 45 {{π|6ὲ5 Ὀεβί 65 ἴῃ Ρ 
(ΓΗ. 158); 566 415ο αη. 85: (7). Τῇα ρῆγαβα 15 οἰδαῦὶν δου ἢ 

δηοιθηῖ. [ΙΕ οτἱριηδίθα ἴῃ {Π6 δηϊίαυς ποίΐίοη ἔπαξ ἴπ6 ρσοάς 

ἀοτινοά βϑηβυοῦβ ἀε! Πρ. ἔγοηι ἴπ6 ἔππιες οὗ [6 Ὀιγηϊηρ᾽ 5δοῦῖ- 

ἤς!4] ἤδϑἢ : ορ. “"ἴῃε ροάς 5πιεῖῖ ἴἢ6 βανοιυγ, ἴπ6 ρσοάς 5πιεῖϊξ 

[πΠ6 φοοαΪΥ βανουγ, (ἢ6 σοάβ σδίπεγαεά {[{|κ6 ΗἸ6 5 ονεῦ ἴπ6 5δοσί- 

ἤςε᾽" (Βανγίοηϊδη Ὠεΐαρα βἴογυ). Ενεη τ Ῥ ἴπ6 ρῆγαβα γαΐεγς 

ἴο ἴδ 6 5π161}1 ργοαιισεὰ ὃν {πὰ Ὀυτγηΐηρ,, ἜΞΡΘΟΙΔ 1 οὗ ἴδ ἔαϊ, οἵ 

1πΠ6 5δογῆοεβ.-- -ΟΥἨ δ λον ον» οΥ 116 ἤοοκ] ἴῃς ἔννο ἴθγπὶβ δγὲ 

ΒἜπογῖο δηα σοπιργεῆοηϑῖνα : ἴπε ἢγϑί (002) οονεγϑ 411 δηϊπιδῖς, 

οἵ νῃαΐδνοῦ ΔΡῈ οΥὁ 56χ, Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃ6 Ὀονίηα Κιηάᾶ; {Π6 

Ἑ6οοηᾷ (ἸΝΝ), 411 5π|411 σδίί]ε, 2.6. Ξε ερ οἵ βοδίβ (566, 6.9.» [μδν. 
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110), Α5 διποηρ 86 Οδυξπαριηιδης (( 15. 11. τ65, 167) Δ Δ} 118] 
οὗ οπϑ οὗ πες πη 5 ννὰ5 γερο ΑΥῦ οἤοβθη ἔοσ βδογιῆοα; οσοϑ- 

5 ΟΏΔΙ, Ὠοννονοῦ, ἃ Ὀιτά ννὰ5 ομοβθῆ ἕο ἃ Ὀιυγηϊ- ΟῚ ἢν, 

{που ρἢ πανοσ ἔογ ἃ ρεδοεἊ-οἤετγίηρ᾽ ([μεν. οἵ 128).-- ἔπο η»εεα]]) 
ς'δ ῃ͵---Α {ρηἐλ}}] οὗ ἀῃ Ἔρβδῇῃ ; 50 γεν χα ; ποῖα [πΠ6 δαυϊνα- 
Ιαποα Φ» Εχ. 292 -- ΠΡ ἘΠ ΠΡ Νὰ. 2856. Ἴδα ἴογηι ογα 

υϑοα (Δ) 15 σοηβηδά ἴο Ῥ (ἸποϊΪυάϊηρ, Η), ψῇῆο 5865 1 22 
(ἰπιὲ5 (Ο(Η. 16ο)ὴ. Τῆδ δπιουηΐ ἰ5 ἃ [π|16 1655 ἴδ 7. ριηΐϑ : 

ΟΡ. 5}δ η.---ἰ' φανοῦ οὗ α ἀίη] δἀοριπρ' [Π6 σαἱουϊαίίοη τπδὲ ἃ 
Πη τ 66 [1τἴγτε5 (ΒΏΒ. σ5.Ὁ. π), 1Π15 15 δροιιξ φῇ ρὶηΐϑ.--- 
ἤφιρίοα τοἱδὰ οὐ ““Απιοηρ τῇς Ηδρτγεν οἴδεγιηρϑ ἄγαννη ἔγοπι 
[6 νερείαρία Κιηράοπι), πιδδὶ, νν πα, ἀπά οἱἹἱ ἴα ἴῃ οδιεῖ 

Ρἷαςα, δα ἴπθϑο ννογα δἷ5ςο ἴπε οπϊεῖ νερείδῦϊα οσοηδίτυδηῖβ οὗ 

πιδη 5 ἀδιγ ἔοοά. [Ιη ἴδε ἰαπάς οὗὨ ἴΠ6 οἷϊνα, Οἱ] ἴαἷϊκα5 ἴῃ6 ρἷδςες 

παῖ Ὀυζῖοτ δηά οἴποσ δηϊπιδὶ ἔδῖϑ μοϊΪὰ δπιοηρ πογίπασγηῃ πδίίοης, 

Δηα δοσογαϊΠΡῚῪ δηοηρ ἴῃ6 Ἠδῦτενβ, πα 5ΘαΠΊΪΡῚΥ 4150 

διηιοηρ ἴπ6 Ῥῃορηϊοίδηβ, ἰξ ννᾶϑ5 ουδίοπΊαγΥ ἴο στη ρ]α ΟἹἹ νυν τἢ 

116 οογαδὶ οὐϊδϊίοη Ὀείογτα 1 ννὰβ ρίδαοθα ὑροὴ (Π6 84]18γ, ἴῃ 

οοηίογην ἢ (Π6 ὑϑαρὰ δὲ Ἥγάϊπαγυ πι64]15.᾽" "---ὅ. πα τοΐ»δ 
ον ἐλὸ {ἰδαξίορ] [Ἀ 6 ἴαγπὶ 22, ἃ5 1 Πδρρεηβ, 15 υβϑά ἴῃ οὐΐν οἠς 
ΕΔΙΥ Ραϑϑαρὸ (αη. 452) οὗ ἃ [ἰραϊΐοη οβεγεά ἴο Ὑδῆτννθῃ ; Ὀυῖ 

οἴμογ δἰυϑίοης (Ησοβ. 9", 1 5. 154 τοῦ) ρον {παῖ ᾿ξ ννᾶ5 ἃ 
οιϑιοιηδτΥ ἔοτπι οὗ οἴετγιηρ ἰη [Π6 ΘΑΥΙΥ ννογϑῆ!ρ οὗ ΥὙδῆν ἢ 85 

ἴῃ οἴπεῖ οὐ]ῖ5 (16ΓὉ. γ18, 8. 165), [που ρἢ ΠαγαΪν 85 ργοπιηθηΐ ἃ 

[οδΐωγα 845 δπιοηρ ἴπ6 Αταῦβ, ἢ τ οπὶ 1Π6 τνογτὰ φλι 6- 

σΔΠῚ6 8 ρἜΠΟΓΑΙΪ ἰδύπὶ ἔου Ζ0 ϑαογίβοθ. ἴῃ ΘΑΓΙΥ {1π|65 (Ἰπη646- 

ρεπάδῃ) ΠὈδιίοης οσοδϑι οη Δ Πν σοηπἰϑίβα οὗ νναΐοσγ (1 5. γὅ, 2 5. 
2335). Ιη Ῥ᾽5 ἀεπιαπά {πὶ ἴΠ6 ΠΙΡα οη 5}.4]1] οοηϑίβε οὗ ννὶηαὲ 
ὙΝ6 ΠΙΔΥ͂, ρεγῆδρϑ, ἴγαοα {πΠ6 βαπὶ6 ἴθ θη Οὐ ἃ5 ἴῃ 6 αἀεπιδπά 

ἴογ πε πιϑαὶ δχοϊϑῖνεῖν ἴῃ πιθδὶ-οἴογίηρβ (515 ἢ.). [Ιἐ ἰ5 

ΡΟΒ51Ό16 {πᾶὶ ννὶπα ἴῃ Πἰθδίίοηβ αοδα ἰπ ρᾶγί 85 ἃ ϑυσγορδῖβ 

ἴογ ὈΪοοά (ερ. Ῥ5. 16, κ5οἱϑ).Τ ---. Απα τούμθ 0» ἐλ ἐξδαξίον 
. σλαὶδ ἐλοι γεσροπέ ας απ οὐοιγ 977 δαξίεασζίονι ἐο γαλησελ]) 

1Π6 ρῆγαβθ ΠΡ ΠῚ (ν.δ η.) 15 Ῥ'ΘΠΘΓΔΙΪΥ υδεα οὗ δηϊπιαὶ 5δοτγὶ- 

ὄν. Ε΄. ϑηϊ, Κεἰρίοη ΟΣ ἐλε ϑοηιΐζες, 202ἴ.; 866 αἷϑο Δὲ. δηά 
ΠΠΔϑιηρ8᾽ 228. 5. “011. 

Τρ. ΜΝ. Ἑ. ϑη, οὐ. εἷδ. 21λἴ., δπὰά πιογὸ ἔων ἴῃ δα. 2, 229-231; 
Νονδοῖς, Ἄτελ. ἰι. 208. 
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ἤςο5, οΥΓ δἱ ἰεδϑξ οὔ βδογιῆσθϑ [Πδὲ τνοσα Ὀυγηῖ. ϑοπιο," ἴποτα- 

ἔοτα, μάνα ἰηἰοσγαα ἐπαὶῖ τ 6 ψὶη6 ἴῃ τῆ6 δηοϊδηΐ τἰῖυδ] τνᾶ5, 85 

δηθοηρ 16 Οατροῖζα δηὰ Ἐοπιδηβ, ροιυγεὰ ονοσῦ ἴπ6 δηϊπηαὶ 

5δογιῆςσα, απ ἤδηοα οουϊά Ὀ6 Βροΐκδη οὗ 85 ἃ ““διε-οογηρ " 

(ν.19 η.)ὴ. Βυὲ τι6 ἰηΐεγεηοα 15 μαζαγάοιβ ἱπ νειν οὗὨ 4287. 
Οδγίδιη!υ βοπηον δῖ ἰδῖογ (2πα σοηΐϊ. Β.0.) ἴῃδ6 ννῖηα τνᾶ5 ρουγεά 

οι αἵ {πα ἔοοΐ οὗ ἴπ6 αἰίαγ (Εσοΐυβ. σοἱδ; ορ. 7ο5. 42. 11]. οὐ), 
απὰ γεῖ Βδη - ϑῖτα 5111 βρεαῖκβ οὔ {μ6 [ἰραϊίοι ἃ5 ὀσμὴν 
εὐωδίας ( τε ΠΣ ΠῚ Πεγα ἴῃ ().---8. 44 «αογίοσ (τουλεολ 15) 10 
ασοορρίἑδλ ἃ ὑοῦ, οὐ (10 ὃ6 οὔογοα ας αην οἱλον γογῆς 97) ῥεαοο- 
οἵεγίη 95] ορ. ν.8 η.---10. 44 ,3͵γ6-ογεγίμρ] ν.8 ἡ. ; μὲ (π6 ποτά 
15 Ρατῆδρ5 ἱηίτισῖνα πδγα; οἵ, ν.Ἴ, 1 ογρίηδίῖ, [Ὁ 15 Ὀ6ςῖ [κε 
85 ἰοοβεῖν σγεΐεγγιηρ ἴο ἴπ6 τνμοῖΐα δοοοπ)ραηγίηρ οβεγίησς 

(ν.9Ὁ τοδ); ργαπιπιδίϊοδιν, 1 ὁΔη βοδγοεῖν, περ] θοϊηρν.ἷῦ5. γείοσ 
Ὀδοῖκ ἴο ν.3Ὁῦ οηἷγ (5ο Εδϑῃ!), που ρῇ Βδϑῆὶ 15 ργο Δ ΌΪΥ σοτγτγοοῖΐ 
ἴθ διρυΐηρ (πὲ ἴπ6 ΠΙΡδϊίοη ἰ5 ποῖ ἃ ““ἤγε-οἴογηρ " (566 
ν.8 η.}); 5.{ἸΟἹἹῪ βρθακίηρ ΟὨΪΥ ἴπ6 πιοὰϊ] δηά οἱἹἱ οουἱά ὃς 
σονογοά Όγ 1815 ἴδγπὶ (1μαν. 21-ὃ).---«12. Αοοογαΐηρ ίο 1}6 τιιγηδον, 
ν!Ζ. οἵ {Π6 δηϊπαἷς ἐλδαξ γδ 07767, 50, 1.6. ἀοσοτάϊηρ ἴο (86 5οαΐς 

Ιαϊὰ ἄοινη, «λα γὲ 7727 207 οἵ νυ φασὰ ἴῃ ρτοροτγίοηαῖα 
ἀιηοιηΐ οὗ τπηδδὶ, οἱ, δἀπά ννη6.---18-16. ΤΠ τεριυ]διϊοηβ 151 

βρίναη δὰ ἴο Ὀδἰηα (Π6 βίγδαῃρ δῦ ογ 5ο]ουγηδγ (ρέγ) δηά 1Π6 παίϊνα 

76 νν Αἴ1κὸ. ὙΠαγα 15 ἢ βαιϑίδοίογυ εαυϊναίεηξ ἴῃ ΕΠΡΤ] 5 ἢ ἔοτ 

{1πηΠ6 Ηδῦτοιν ρόρ; δπά δνοὴ ἰη Ηδῦτγονν ἴπΠ6 τνογά υπάδγινθηῖ 

βαγίουβ πιοάιβοδίίοηβ οὗ πιδαηίηρ. ὙΠῃ6 ποτά ροαϑ Ὀδοῖ ἴο 

ποπιαάϊς [Π 6; δηά, {κ ἴπῃ6 σογγεϑροηάϊηρ 237, ἴὼ Αὐδθϊς, 

ἀοηοϊεάα “4 πιδη οὗ δηοίπον ἰγὶῦα οσ ἀϊβέγιοϊς ψῃο, οοπλίηρ ἴο 

βο]ουγηῃ ἴῃ ἃ ρῥἷδοθ ψἤογα π6 5 ποῖ βίγεηρι εηθα ΌΥ ἴδε 
ῬΓαβθῆρα οὗ 5 οἵνη Κι, ρυξ ΠἰπΊ56 1 υπάσδγ [Π6 ργοϊθοίίοη οἵ ἃ 

οἶδ ογ οὗ ἃ ρονογίι οἰ γ᾽" (ΚΝ. Ε. ϑηνμίη, 4.62. «56. 75 ἴ.). 

ΤΙΠα ἴννο ἰοδάϊηρ᾽ οπαγδοίαγιβίιοβ οὗ [η6 ρό» οὗ Ρ ἀγα ἰμαὶ πὸ 

νὰ ποΐ οὗ Ηδεῦτον ἀδϑοοδηΐ, θυϊ {παῖ ἢ ννᾶ5 ἃ ρεογιηδπεηῖ 

πιοηιρθοῖ οὗ ἴη6 ΗἩδῦτγανν σοπηπλυη!γ. Τῆς ῥγοβοηΐ 15. οπα οἱ 

1[Π6 ΠΊΔΩΥ ΡΑ55ρΡ 65 ἴῃ ἴπ6 ἰαΐθγ ἰαννϑ {παΐ δϑϑογί {π6 θη τ Υ 

ἴῃ τοϑρϑοῖ οὗ οἷν], πιογδὶ, δηα γε] ρΊουβ στρ 5 δηὰ ἀπ165 οὗ 1Ππ6 

7εννβ δηά οὗ ἴῃ6 »ορόγίηε; ορ. ν.39. 30 ΤΟΙΣ ης 16 Εχ, 1219. 48,. 
[.εν, 10639-31. χ,.,8..10-13. 18. 161. 7826 2056. 2.218-80 2,16 [ῃ [Π6 ΘΔΙΙΙοΥ 

5.7 .Ω. ἸΧηοθβεὶ (εἰς Ὀγ Ὁ 1.) 
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ἷαννβ, οὐ {᾿ὸ οἰποῦ παπά, ἀϊβδγοησας ἴῃ {Π15 γοϑροοῖ αἀγὸ 58}}} 

γεοορηϊβδοα; 6.9. 566 ὈὨϊ. 145} (οἵ. 1ν. 116), Εογ δ (]] 
ἀιδουπδίοη οὗ ἰῃε ροβιτοη οὗ ἴδε ρϑγ δοοοσάϊηρ ἴο ἴπε Ῥγίθϑν 

Ἰερ:ϑδίίοη, 566 Βεγίμοϊοξ, 216 ζοϊζωρρ 67 “εγασίίϊεη διε αἷδη 

γερηιθδη, ὈΡ. 152-176; ορ. νον, 2 εμέ. Ὁ. τό5.---14.-10. “ἼΤΠε 
αὐνκυνδτγά ἔογπι οὗ ν. 1616 συ ρραϑίβ ἴῃ Πδηά οὗ ἃ ἰαΐε εαϊἴοσ οἵ 

5006 ᾽" (Μοοτε).---14, 4 πῶ ἡ α 9ο7οιγη67 φογοιγε (γαρῶγ. .. 
φϑγρὴ τοῦδ γοιε, ον» ἡ) αῃν οπθ (σἰϊῃουξ δη)ογίηρ [86 ἄχεα εἰδῖυς 
αῃά τγοοορηδοα ρῥγοίθοίίζοη δηά τἰρῃῖβ οὗ ἴπ6 ρϑγ) δφ ἐπὶ γομὔ 

»;τῶδέ ἑλγομρλοιἑ γομ7 ρεμογαζίοριδ, 1.6. δ ΔῺῪ ἰπΐυγα {ἰπ|6 

(ὦ ἀϊΞεγ δυεῖν), σμα οὔεν, εἴο. ϑυοῖ ἰβ Βεγίμοϊει 8 (ρ. 170) 
ὀχραπδίίοη οὗ [π6 αἰϊογηδίςνα θγπιβ; ἰῇ νον οὗ {Π6 ρεπογδῖ 

ι.56 οὗ ρὅ»γ ᾿ἴ 5βεδηιβ Ὀγοίδγδδϊα ἴο (πδὲ σοπιπιοηἶυ δὐορίοά," 7. 
ἀϑιν 5070170} δοἡοπγη πολ γοῖε τοτῚΡΟΓΆΓΙΪΎ, 07 τολοευέ αδίάες 

ἐΣ γο τιϊχϑ ας ὦ ῥορ»παρθηξ γος Ω167:2.----1ὅ. ΑἸ] πχεπιῦοτϑ οἵ δε 
αϑϑοθρεδζν, δοέλ γοιγεείσές, νὶΖ. ἴῃς 5γϑοὶϊοβ, σημα 256 Φο)οι ΠΟΥ 

ἐλαξ 5ογομγπϑίλ Ὦ γοιυ, σλαΐ λαὺυθ οπό δπὰ ἴδε βδπια σζαέμζε, 

1Πδὲ 15 ἴο Ὀ6 ἱγτενοοδῦϊα δηά Ὀἱπάϊηρ οἡ 41] ἔμξυγα σϑηθγδίοηβ. 

δοίλ γος αμε δε ρδ»γ «λαίὶ δέ αἰέλε δοίογε γαλεσελ. 

2. ὈΞΤΩΦΨῸ Κ1] Πεγα οὐ ἢ δυΐ ΟὝΩΟ Κι οοουτβ ἔγεαυςης ἴῃ Ῥ: Ὠτγίνοτγ, 
2.0.7. Ὁ. τ΄... 80 430 ἀοεβ ΠΙ3 ΨΩ ἴῃ οἴδμες οοτδἰηδίοηϑ ((Η. ςς").--β(. 
Π2 3] 5 π: Ὁ, Ἡ᾿ΔΙΟὮ 15 ργοΌΔΌΙΥ ἱπίεπάοά ἴο ὃς ἃ Βεοοηά ἀΐγεςὶ δος. ἴο κὺ5: 
γεῖ ςρ. Κδη, [1]. 222».---πσκ] (τ γεηθγβ ὈῪ ὁλοκαύτωμα, κάρπωμα, οτ κάρκωσις : 
6 ἢγϑὶ αἴ ννδυβ ροβϑεϑβοά, (ες ἰαςὶ ἔννο (νυν ϊ ἢ, ἰἰἶτὰ ὁλοκαύτωμα, εἰπεννδεγε 
οἴςη τερον πὐλ}») δὰ δοαυΐϊγεά, ἐς βεηβε οὗ ϑορεϑέλέημ δμγηξ ἐπ εαοτγίοε : 
866 Πεϊθβϑηδηῃ, 8 ὲδεϊςέωσέφη, τη4ἴ., ἀπὰ Ἐ.1, Ηἰοΐκ5 ἴῃ 7ομνη. 977 7 εἰϊοηῖς 
δέμαέδε, ἴχ. 3422-.λ27, οὔ ἃ βδογιβοῖϊδὶ ἰηβογιρίίοη ἔγοσι ἵζοβ, ννῦεγο (1. 313-95) 
κάρπωμα 5 50 υβεά. ---ἄ, 3.Ὁ᾽΄] ΤΕ σὔδηροϑβ οὔ ρεγβου ἱξγουρδους (ἢ15 βεοιίοη 
“ ἼΔΥ Ῥοτδδρ5 ἱπάϊςαϊε ἱπηροτγίδοϊ 8δ5858ἰπι]διίοη οὗἨ πιαίεγι αὶ" ((Η.) ; {δε 
Δ᾽ γβίοηϑβ ἰγεαυθηίν αἰ θοεν ἔγοπι ἢ, (6 ἰεράεηου ἴῃ (ἴτ, δηὰ ἴο ἃ 1ε55 εχίεηϊ 
ἴῃ 35, Ὀεϊηρ ἴο υϑ6 ἴῃς 2ηά ρογϑβ. ρὶ. (5866 ν." δ᾽ 1. δ}} 80 ἴΩ ἃ οἶδυβε ρεουϊδτ 
ἴο (ἃ ἴῃ ν.δ; δυϊ ἰπ δὴ δαἀαϊίοηαὶ οἴαυβε ἴῃ ν." ( 865 (Βς 2ηἀ 5ἰηρ.).---".03} 
Πεγα ἄργεεβ ΠὮ δ» (ποὲ πΡ0) ; ορ. ἔχ. 299 ; ογ ἴῃς οϑβίγ, 18 ἴοοβε (ςρ. ν."); 
ἴῃ ν.δ πολυ (θυϊ 5. 9192) ἀργεθβ ἢ προ. Οὐ δὴ ἴῃ Ῥβοξηϊςΐδη (075. 1651} 
566 ἾΝ. ΕΒ. ϑημ, 2 6], .5.»ε. 203, 3. 220.---δ, ΠΕ") 50, 6.3., Εχ. 2, ἴεν. οἷ: 
ορ. Ὠεῖνος ἰη Ηδϑίϊηρ 3 28. ς.ν. "" Οἤεγηρ." (ἃ δά 5 αἱ επά οὗ ν. ποιήσεις 
τοσοῦτο κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας τῷ κυρίῳ : ορ. ν.7- 19 3η.---Θ. γ"κὉ] (ὦ Ὁ ὅταν 

ποιῆτε αὐτὸν ἥ εἰς ὁλοκαύτωμα ἣ εἰς θυσίαν : ςρ. ν.ὃ ἴΗ.---18. δπρη] 5. Ἔ οπι.; 
ορ. σεΐρεῦ, ὥηρτελγί, Ὁ. 3.8. ἘΒεγίμοῖες (ορΡ. εὐ. Ὁ. 170, ἢ. 2) {πη Κ8 (ἢς 
νογά 8 »͵]ο088 ; 580 δἷβϑο Ῥαδίογθοη δηά ΗἩδιρὶ ἴω 5307. Ἐογ ἴῃς εαβδης 
2έπάερις οβίσ., 8ε6α Ὀγνοες, 7Ζέπεες, 106 ἴ. 

5 Ὁι., ϑὲγ., Αἀάϊ5, Κδιυιζϑοῖ. 
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17)-21. Τὴν ἔσβί οἵ Ἁ«δσΐβοι ἰὸ ὃ0 οδοσθὰ ἰο ὙδηνθῈ.--- 
ὝΏΙ15 15 ἃ βρϑοῖδὶ οδϑὲ οὗ ἴδε ἷανν οὗ ““βτϑεῖβ " οὗ “" βγξί!Ἕηρβ"; 
566 Ο 6. 18. Βεγοηά ννῖῶῆδί Ὧδ5 δε δι δον 845 ἴο [δ6 

οοπηροίϊοη οὗ δα ἴᾶαν νἱἢ Ῥ, [π|1ῖ6 οἂπ Ὅ6 δά δά δς5 ἴο ἴπ6 

ἀδῖα οὔ 1:[ἰ(5 [ΠΟΓΑΓῪ δουγοθ δηά οὔρίη: ν. 80 ροηΐξαίϊπβ 8 
ὈὨταξεοίορίοδὶ ᾿Κ ἢ Η. Τδα ορεοηΐϊηρ οὗ ἴπῸ ἰανν (3:12 ; 

οἴ. ν.3) ἀπά 8 οἴδυξε ἰῃ ν.19 (ΚΠ ὉΠ 309.) ἀγα ρῆγαξθο- 
Ιορ οδ!νΥ ππίαιθ. ὙὍὉῆα ουδίοπι οὗ τοργάϊηρ “"ἴπ6 ἔγει οἵ 

᾿αγίβοιἢ " βδοτθά ρὸοεας Ὀδοῖκ 85 ἴδ δ5 Ἐζοεκίοῖ, δηά αδἰπιοςὶ 

σαγίδιηϊυ ἕδσγίῃαῦ, ἔοσγ 1 45 Ὧ0 δρρεάγδαηοθ οὗ Ῥεϊηρ᾽ ἃ πονθὶυ 

τηϊγοάιοοα ὉΥ ἴπΠῸ ργορμεῖ. ὍΤῆα ἴανν 1561, Π|κὸ [6 ας, τὸ- 

σορ 565 ἴπαῖ ἴπεῸ ῥγδοίοα ἀδίθϑ ἔγοπι δέϊογ ἴΠ6 ϑει]απιθηΐ ἴῃ 

Οδηδδη. Τμ6 οἤεγίπρ 18 Ὀυξ Ὀνῖοα γαξεγγοά ἴο εἰβενῃογα: [Π6 

τοῦτ οὗ γείδγθηοα ΠΊΔΥ ὯὍ6 οοηιρατοά--- 

Νὰ. 1ς30.. ὨΞΠΟῚ ΠΥΦΙΚΘ « . .« ΠΟΥ ἸΘΥἽΤ) ΠΌΠ ὈΞΠΌῚΨ ΠΝ 
«ΠΌΥΊΣ ΓΤ ὉΠ 

ΕΖεκ. 4439 ἼΓ"2 δὲ ΠΟῚΣ ΠΤ [720 ὯΓΙΠ ὨΞΠΌΣ» ΓΥΖΙΕῪ. 
Νεδ. τοῦϑ ὈΣΠΣΟ δ) . . « ὨΞ ΠΟΥ» ΠΥΦΈΣῚ ΠΕ. 
ΤἼαδ ργεοῖβα τηθδηϊηρ οὗ ᾿αγέφοίλ 15 οῦβουγε ὙΤῆδ τοίδγθηοα 

ἴῃ ΕΖεῖς. 4439 δηά πε υ56 οὗ [π6 ἴδτπὶ ““ σΔΚΘ ἴῃ ν. 2 ἄνοιγ 6 
νίαν (δῖ [ἴ 5 Ξοπιὰ ἔοστῃ οὗ οδγϑδὶ ἔοοά ργεραγαεά ἰη ἴπ6 Ὦουπα. 

ΤΟ ποοά ποῖ ὃ6 ἴαΐκεη ἴῃ [δ 56η56 οὗ ““ ἢγϑί- ἔτι 5 (566 
Ὀαΐονν, Ὁ. 227), Ὀυϊ πιδῦ γαίποῦ πιθδῃ (Ὧ6 ἤγϑί ραγὶ ργεραγϑεά: 

[Πδη ὸ δᾶνα ἴο ἀο ποῖ ψΙΠ δὴ δηηιδὶ οἴἴεγίηρ οὗ γαὶν ρτο- 
ἄυοο, Ὀὰϊ ΜΠ δὴ οἤεγίηρ τδαΐ τρῃΐ οοσυγ οἴδθη. 80 (χὰ 
(φύραμα), Με. (νοίερ.6 τ56, Εηρ΄. ἴγτ. 158), ἀπά Ἡδιυρέὲ (ἴῃ 
52307.}, ῆο βυρρεβίβ ἴπαὶξ "Ἢ "Ἢ γᾶ 5. “ὁ οὐ ρΊΠΑΙΥ Ἔαυϊναϊεηξ 
ἴο 258 Ὀπῦ, Αϑϑυγ. σζαὶ 2ἄρεέ, ἐ.6. “ Δἄάναποβ Ὀγαδά,᾽ ἴπ6 ἢγϑὶ 

ὑγοαά Ὀδαϊκοά οἵ ϑοπιὶα ἀουρῆῃ." Καοηπεάν "' (ἘΔ. 1530) 
ΜΟΙ] ἰΔΟΠΊΠΥ ᾿σαγήροίδ αν τπ6 Ταϊπιιάϊο ἱαγεᾶη, “ἃ Ῥοτγι σα 
οἵ ραϑῖθ πηδάδ ἔγτοπιὶ {Π6 τηθδὶ οὗ Ὀδυίου οἵ ννῆεδί." Ασοοοτγαάϊηρ 
ἴο ἴπ6 Ταϊπιυά (45 οἰϊεά ὉγΥ Ιονγ, ΔΙ Ἡορίογόμοδ, 111. 702) 

“αγϑἄπ ὍΔ5 ἃ ὈΔΙΪΕΥ ἰοοά ροοά ἔογ ἰηναῖΐς δηᾶὰ Ὀδῦ!65; ἴῃ 

ϑγγῖδο, ἴοο, ᾿σγεάμᾶ 15. “" 0116 ἃ Ῥάατγαν." [Ιῃ τπ6 Μιβπηδῇ {Π6 
ρίθβθηξ ἰἂνν 15 [ἀκοὴ ἴο σονϑῦ ῥγερδγδίίοηβς οἵ ψνῇεδῖ, Ὀδγίου, 

φρεῖϊ, δπά ἔννο οἴμεγ κὶπάς οἵ ργαίῃ (ΠῚ ΦῚ ὈΡῚΦ ΠΡ2Φ); δηά 

1τη6 δπιουηξ ἴο Ὀ6 ρίνθη ἰ5. ἄχεα δ υἷἰς ἔογ ργίναία ἱπαϊνίάιαϊς, 

4᾿ΑΒεγ]αραγάς ἴῃ σύ έηρεοδε σεϊελνγίς Νιαςλνίολέση, τ880, Ρ. 201. 

12 
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τς ἴογ ρυδίϊς Ὀαΐκεῖα ({}1]αΐλ ἱ. τ, ϊ. )). Ορ. ἔοπι. σι Ἱ' 
(φύραμα). 

171. Ορ. ν.1"--18. 726 Ἰαπα τολέζλον 7 απὸ αδοιεξ ἐο δέ 
γο} [,δν. 183 2οῦἕ (Η).---10. γγῪὲ «ἀαΐέ οομέγίδιίθ ἴτοτα {86 
ννῆοΐα αὐδηςν ὦ οομζγίδωζίογ, ορΡ. 59η.: ἴῃ6 ποιῇ δηά νϑ. 
ἴῃ ΗδΡ. δὲ οορηῃδίες (ΠΟΤ 1055). ὙὍὙῃὰ νῦΌ. ἀεηοΐαεβ {ῃ6 

““πππηρ ΟΥ̓ οἵ ταπιονδαὶ οὗ 84 ρογίϊίοη, νοῦ 5 ἴο Ὀδοοσλδ 

βδογααὰ ὉΥ Ὀεΐηρ οἤετεά ἴο Ὑδῆνε, ἔγοπι ἴπ6 ψννῃοΐας πιᾶϑ5 

Ἀν ὨΙο ἢ 15 τοϊδι δά δηΐ, αἴζογ [86 οοηϊειθυξίοη ας Ὀδοη οἰογεοά, 

15 ἀν8:14 016 ἔοῦ σοΟΠΊΠΊΟΣ τι56 ; 50 ἴῃ 4173 1 τοΐογϑ ἴο ἴδ βεῖες- 

το ἔγοπι (06 ννῆοΐα πιυ!τὰὰδ οὗ οἀαρῦνεοβ οὗ οης ἴῃ ὄνοσν 

500 ἔοτ Ὑδῆνθῃ; ἴῃ [κὰν. 48.10.19. 0 1Π6 ταιηονδῖ ἔγοπσι {πὸ 
τνῇ οἶα δηϊπ)αὶ οὗ ἴῃς δι ραγίβ ἴο Ὀ6 Ὀυγηδά οὐ ἴπ6 αἰΐατ. Τῆα 

νοῦ ἡδνοῦ γοίογϑ ἴο Δὴγ γιΐθ οὗ εἰενδίίοη βιιοῦ 85 ἰ5 ξυιρ ρεςιοά 

ΌΥ ἴδ6 ΕΝ. τοηάογίηρ οὗ ἴπ6 που ΌὈΥ ““πεανο-οἤογίηρ "; οὗ 

ῖπ6 τοηάδογίηρϑβ οὗ ἴπ6 νῦ. ἴῃ ΕΝ. [Πδῖ ἴῃ ἴ,δν. 4 (““ἴακε οὔ") ᾿5 

Ὀ65έ. 9566, ἔαγίμογ, Ὀτίνογ᾽ 5 γί. “ ΟΠεγίηρ " τὴ Ηδβίηρο᾽ 22. 

--20. 4 εακε) ΠΡΠ : {π6 ἴαγπι, 1 τῖρμο ἀογίνοα ἔγοπι δὴ Π τς 

“ἐἴο ροεγοτγαῖία,᾽" ἀδϑογ δα {π6 Ὀτγεδὰ 85 “" ρογίογαϊοα,᾽ νυῆβεῖθοτν 

Ὀγ ἴπ6 του ρῇ βἴομθβ οὐ ψὨΙΟἢ 1 ννὰ5 Ὀαϊκοά, οΥ πο ΟΊ ΔΙ 

{παῖ ᾿ξ στ Ὀεϊξοσ γοοεῖνα {Π6 οΟἱἱ ρουγοά ονοῦ 11. [Ιἡ ΟΤ. ἰς 15 

τη ηςΟη6α ΟὨΪΥ ἴῃ 5δογ ἤοἷδ] σοηηδοίοηϑ (6... Εχ. 205, μον. 25), 
ἀπά Ὀυΐ οησα οιπ!46 Ρὶ (2 5. 619), Ἰη 186 ῥγοβεηΐ ρβαϑϑαρδ 

Μόοοζγα σοηῃϑβίαδιβ 1 ἃ ρἴοβςβ οἡ δοοουηΐ οὗ 115 βγηϊδοιοδὶ ἰβοία- 

[Ἰοη δηά 115 ἀΌδοηςσα ἔγοπι ν. 2: ἀπά ΕζΖεῖς.-- 72. οογγεδεζίοπ οὗ 

4λ6 ἐλγεσλίτιρν οο7} ΟΡ. 1857 η., Εχ. 2253 ((]. Τα εχδοῖ ρῆγαξε 
στα 864 ἀο65 ηοΐ οσσιιγ Δρ΄δϊη. 

2..-81. Ῥτορι ἑδυϊοῃ [ὉΣ βὶη8 οὗἠἨ ἱφηΟΤΣΒΠΟΒ. --- (α)ὺ Οη {με 
Ραγῖ οὗ ἴπ6 σοηρτορδίίοῃ 85 ἃ τνβοΐε, ν. 33. 35; (δ) οὗ δὴ ἱπαᾶϊ- 

νάπαὶ, ν.5:, Ιῃ 186 οᾶβε οὗ (α), {86 οβεγίηρ στ τνΒιοῖ 
Ρτορ! ἰδίίοη 5 ἴο 6 πιδᾶάβ ἰβ ἃ γοιηρ Ὀυ]Ποοἷς ἔογ ἃ Ὀυγηΐ- 

οἴδεσίηρ στ {ΠπΠ6 τααυ δῖα δοοοπιρδηϊπιθηῖβ, απ ἃ Πα-ροδὶ 

ἔογ 5ἰπ-οίξαγίηρ (ν.2); οὗἩ (δ), ἃ γϑαγίπρ βῃδ-ροδὶ ἔογ ἃ ϑίη- 
οἤεγίηρ (ν.). Τμῃα ἰανν Δρρῖϊ65 δαιδιν ἴἰο ρὸν δηὰ ηδῖϊνε 

Ι5γδοῖ!θ, νοῖθι, 

Ι͂ῃ [μὲν. ο. 4ὖ ψὲ δαᾶνὲ οἴπεῦ ἰαννβ, ποῖ 8411] οὗἩ [6 βαπια δρῈ 

δΔηα ρυγροβα, τγαϊδίῖνα ἴο βίηβ οὗ ἱρι!ῃμογαδησθ. Νοῖ ΟἿἹΪ αζὸ {Π6 

'αννβ ἴῃ 1μοντῖσι5 λυ Οἢ πιοτα αἰαθογαῖθ, Ὀυ  {ΠῈγ αἰ ας πιαῖογὶ- 
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ΑἸΪν ἔγοπι ἰπῸ ργεϑδεηῖ. δια ἴἔἴννο οδβῈβ5 δῖθ αἰϑί ρου 5} 66-ο- 

δίηβ ὈΥ {πῸ σοηρτοραίοη, δπά δίῃ ΌγῪ δὴ ἱηάινί 4]: ποτα 

ἔουτ---5'η5 ὈΥ ἴῃ6 ΠΙΡῺ ῥγιθϑέ, ϑπϑ Ὁ. ἴῆε οοηρτερδίίοη, 515 

ΌΥ 4 ρτίΐηςε ογ ομιοῖ (ν᾽ 052), δπά δἷπϑ ΌΥ δὴ ογαϊπδγυ ἱπαάϊν! ἀπ]. 

Ιὲ 5 ἔτι {π6 ἢτγϑδε ἔννο οᾶβ65 ἴῃ {ον τσυβ την 6 ταραγάθα δ5 

νΙγίυ δ]! ᾿ἀΘητοδὶ, σῖηοα ἴΠ6 ὨΙΡῺ ρῥγίθϑδί 15 ἴῆ6 γεργθϑϑηϊδίινα οὗ 

1Ππ6 τ ΠοΪα οοηρτεσαδίίοη Ὀοΐίογε αοά, δηά ἔπ οβεγηρ τεαιτοά 

πη εἰπεῖ οᾶβα ἴα ἰπΠ6 βαπίθ. Βυῖ {π6 ἔψο ϑϑῖβ οὗ ἷαννβ ἀϊῆἔετ 
τηδῖογιδιν ἴῃ ἴπΠ6 παίυγα οὗ ἴπΠ6 γϑαμῖϑιῖα οἤἴδγιηρβ. Ηδρτα ἴῃ 

[Π6 οᾶ56 οὗ δ'η ΌΥ ἴπ6 σοηρστερδίοη 4 γοιέγρ διείϊοςᾷ ηκεδέ δ6 

οϑεγεά ας α διιγιι-οὔεγίηο, απα ἃ λ6-ροαέ ας α 515-ογεγίη (ν.3}); 

ἴπ [(ἀνητίσιια πὸ διιγηζ- 7 2 γηρ τς ὧοριαπηρα, ὁμέ οη6. γοιρ 

διιζίοοκς ἐς γοφιΐγεα 707 ἐδ6 5΄μ-οϑογίηρ (Ἰεν. αἷὐ: ορ. ν.8 ἔοτ 

1Π6Ὸ οδϑε οὗ ἴπ6 ΠΙΡὮ ρῥγίθϑ). Ηδθγα ἴῃ τῆ σαβα οὗ δὴν ἱπαϊ- 

νἄ41] νῖῖδουϊ ἀϊσιϊποϊΐοη οὗἩἨὨ τη, ψμδῖ 15 τοαυϊγοά 15. ἃ 

γοαγίζηρ᾽ δλδ-ροαξ ἃ5 ἃ οἰ π- οδγίηρ; ἱπ [ον σι ἰη ἴπ6 οᾶ56 

οὗ ἃ ντίπος, ὦ 7παϊε-ροαΐ (433.), οὗ δῇ ογάϊηδγυ ἱπάινιάιϊιαὶ, ὦ 
“ἤθ-ροαί (4351) ογ α γογπαΐο ἰατηδ (433) ἃ5 ἃ 5ἰπη-οἴεἼεγιηρ. [Ἃ}ἢ 
7,6ν. ςὔ' 11.1δ. 17 ρσραίῖβ, απιῦβ, τυγι]6-ἄονεβσ, γουηρ Ρἱρεοηβ, 

ἢη6 πιθδὶ, οἵ γᾶπι5 αὸ ργεβογι οά πηάδγ σογίδιη οἰγουπιβίδηςσαβ. 

Ιὴ 16 οδβε οἵ ἵἴννο Ὀιγάς Ὀεϊπρ οἴδγεά, οὔθ 15 οἥεγοα δ5 ἃ 

δἰ π-οἴδγιηρ, οΠ6 85 ἃ Ὀυγηϊ-οΟἤεγηρ ([μαν. ς1Π 10), 
Αοοοτγάϊηρ ἴο πίδηΥ οἷάδσ ἀπά βδοπιὰὲ πιοάδγῃ βοδοΐαγϑ, [ἰὸν. 

4 ἴ. τείεγς ἴο δίῃϑβ οὗ σοπιπϑϑίοη, νἤθγοδϑ (ἢ 6 ρῥγαβδεηΐ βϑοϊΐοη 

τεῖετϑ ἴο ϑἰῃβ οὗ οπηιβϑίοη. Βυΐ {Π15 αἰ ποίίοη 5 πηγαδὶ, ἴῃ 

βρίΐα οὗ {π6 αἀϊνεγρεηξ ρῃγαβθοίορυ οὗ [νὸν. 45 13. 52. ΣΤ οἹΤ δηά 
Νιι. 1523,  ΒΙΟΝ δἱ ἢγϑί δἱρῃξζ πιδὺ 5θοπὶ ἴο Ἰυπιιν 1ἴ; ἔογ {Π6 

Ρἢτγαβεοϊ ρου οὗ ν.3 δηὰ 39 δηὰ (πε δητ 6515 ἴῃ ν. δῦ σῇον [Πα 
1π6 υὑῦιῖοσ δᾶ5 ἴῃ πιηαὰ ροβιίινα δοῖβ [πδὲ νιοΐαΐα {Π6 ἷανν, δπὰ 

ῃοΐ πΊογαὶν [Π6 οπλϊβϑίοη ἴο Ὧἀο δῖ ἴῃ6 ἰανν δη]οΐη5. Εὐτγίμοτ, 

1ῃ6 οτος γαοξεγγεα ἴο ἴῃ ἴνμὰν. οζ 'ἰς. οὔδ οὗ οπιὶβϑίοῃ, νΖ. “οὗ 

{πΠ6 τααι δια ρυγιποδίιοηβ ᾿ (ΟΡ. Ὀτγίνοσ δηὰ νης οὐ {πῸ 
ΡΑβϑαρῈ; ορ. 4150 ν.ἢ). 

Τῇο αἰβδγθηοθϑ ἀγα, ἐπογεΐογα, ἴο Ὀ6 ἊἼχρίδιηθά ἃς ἅϊιθ ἴο 

1π6 ἕδος παῖ {π6᾿ Ϊᾶνν5 ἀδίβ ἔγοπι αἰ εγεηΐ ρογιοάβ οὐ οἰγοΐος ; 

δηαὰ πὲ 1ἴΠ6 ργδοίΐοβ οὔ ἴἤθοσυ οὗ ἴπ6 οὔθ ροιϊοα ννᾶὰς ποῖ 

[παῖ οὗἩ 16 οἴμεσ. Εογ βἰπιίαγ ἀἰβεγεησαβ, 566 ποίεβ οἡ 43 
δηά αἱ {πε εηὰ οἴ ς. 18. 
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ΤΒς δείυδὶ δηὰ γοΐϊδιϊνα δηξὶ αν οὗ ἰἢ6 ρῥγεβεηΐ δοοϊϊΐοη δᾶ ἴον 4 ( 
οδηηοῖ 6 ἀεοίδίνεῖν ἀεϊεγπιιπεά, ἴη [8 ργεβϑοηὶ ἔογῃι Νυ. 13.535 ργο- 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ 15᾽}6, ἔοτ νι. Ὁ δὴ δαγαϊν Ὀυϊ Ὅς ἃ τεΐογεηος ἴο ν.δ 10. Ὀυῖν. Ὁ 
ΠΙΔΥ͂ ᾿Ν611 Ὁς ἃ ηοΐε οὗ (Βε σοοζαριϊεγ νῆο οοασιθὶηδά ἰδὲ ἴᾶαννθΌ Τα ὑδου δ 
ἰδηρσυαρα οὗ ν.5ὶ ςδὴ ὃς δηά 8858 Ὀεεη οἰ γον ἐχρίδίης. [{ἰ 18 σεηογαῖν 
αἰτοεορά (παῖ ἴον. 4, 15 ποὶ Βοηηορδηδουβ: (δαὶ δἱ ἰεδϑὶ οἱ "δ 15 οὗ αἰδογεηῖ 
οὐρίη ἔγοηι Ὁ. 4 : 866, δ...) ΟΗ., Μοοτε ἴὴ Δὲ. χηηδέ,, νον δηὰ μεῖς, 
ον ὔουϑ᾽᾽" (5307.), ς8 ἔ., 67. ΟΥ̓ (δος ἔδγοο βεοιίουϑ (1) [κδν. ς. 4 ; (2) κεν. 
οἰ 665, (2) Νὰ. 1.53.2 (ἢς γβε ΟὨΪΥ οοηίδίηϑ υηδηιδίρσυουβ βίρυϑ οὗ ῬΡ 
ἴῃ ἰί γεΐδγθηοθϑ ἴο ἴῃς ἴννο δἰίδγβ ([ωἰγοά. ὃ 11). οὐ {π|8 ρτουπά, ἃ5 
αἶϑ8ο οὐ ἔπε ρστζτουπά οὗ 115 στεδίογς οἰδθογαίοη, Ὄϑρϑοδιν ἴῃ ἴῃς σ»τεδῖος 
πτιαδυδβίίοη οὗ γϑηκβ ἴῃ ἰΒς οἴεηάοςβ (866 δῦονε), ἰξ πᾶν ὃς τεραγάσὰ 85 
ἰαῖεν ἤδη ἰῃς βσυδδίδηος οὗ ἴμ6 οἷδε ἔνο ἴῃ βρίϊς οὗ (δες ἔδοϊ παῖ τς 
οέαὶ οἴετιη 58 ἀεπγδηάδα ὃγΥ ἰἰ ἔσο (π6 υπνυρ}γ οἴεηϊηρ, σοπλσηπη!γ 
ἄτα 5:18 16 Γ ἴθδη ἴῃ Νιυ. 1.33.8] ([1ῃς 5:π-οὔεγίης», δίοως ἴῃ ἴεν. 416 15 γογε 
ἱπιροτίδηϊ (Βδη ἴῃ Νυ. 153). 80 ὉϊΪ., ΟΗ,, Μοογε δραίηϑί Κις (39). 83, 
299), Ψῶο τεραγάςεά 1.εν. ος. 4 858 ἴδε ζιπάδηοηίδὶ ἰανν, ἔχον. οἰ δῇ 
ἀρρεπάϊχ ἴο ἱΐϊ, δηά Νυ. 153 8: δὴ Ἴχρδηϑίοη δηὰ ὄἼχρίδηδίίοη οὗ ἴεν. 
412.31. 3.81 ΑΚ9 Ὀείνεεη (πε βυρϑίαπος οὗὨ ἴεν. ε1.6 (15 δηά Νιι. τς Ἐ5 8 1 18 
πιοῦα ἀπ ἤουϊ ἰο ἀεοϊάς ; ΟΗ. δὰ Μοοζε ρῖνε με ργίογ ἐν ἴο ἴεν. 9615, 

22. ΤΠα ββϑοΐίοη, ἱβουρῇ υποοηπεοοῖδά τυῖ ἢ [6 1Δςῖ, [Δ κ5 
8 ἰηϊγοάμποζογγΥ ἔογηιια {|κὸ ἴποϑα οὗἹὨἉ ν.] 35. 17. 186. Δη ΔρΡΡΕδΓ5 
ἴο Ὀ6 ἴοτῃ ἔγοπι ἃ νϑῦὺ αἰβδγθηῖ οοπίοχῇ; ἔοσ {πὸ οἶδα, σηπαὶ 

ποὐθη γὲὰ 67» απά ο ποέ ὧο αἱ ἐΐόεο σορῳμπαηα πε ης (ζ.6. Ἰεᾶνα 
ΔΗΥ͂ οη6 οὗ ἴπεπὶ υη8]164), συρ επί [Πδὲ [π|5 σθοίίοη ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ 

ἰογπιθά {Π6 οἷοβα οὗ δὴ δηζιγα 56 γι 65 οὗ ἷἰαννβ. Τδα ἴνο δεΐοσγο- 

Βεπαουβ δηά υητεϊαϊοα αν ἴπδξ πον ρῥγεοεάς 1 ἀο ποῖ ἀο 

Ἰαβῖιοα ἴο 16 οχργοϑϑίοη “411 ἴπ6ϑβα σοιηπγαηάπιεηῖβ."---98. 

Τῆς ρῥγαβεηΐ αν 15. ἴο μοϊΪά ροοά ἢ τεραγά ἴο 411 εχ ϑτηρ 

Ιανν5 οὗ [Π6 οἶδϑ5 οοηξδπιρί διε (ραγῆδρ8, Ἔββρθοίδ!ν, οαγαπιοη δὶ) 

ἀπά 411 ἴαννϑ πὶ πᾶν 6 πηδάς ἴῃ ἔπε δυΐυγα.---..5}) ἐλε λαμαᾶ 

ΟΥ̓ 170565] ορ. 451 ἡ.---24, ΑΙ νομηρ διιδίοοξ 70» α διεγηξοζενγίη) 
ἴῃ [μὲν. 43:14. ΨΏΙΟΝ τοαυΐϊγαβ ηο Ὀυτγηί-οἴδεγίηρ, ἴπΠ6 Ὀυ]]οοἷς 15 

οεσεά δ5 ἃ 5'π- οἤδγηρ, δηά {πεγείογα πδοσοιηρδηϊδα ΌΥ [6 

το δ]-οὔδγίπρ δηὰ ᾿ἰθαϊίοης τ ϊοἢ ἀγα παγα δη)]οϊηθά σορορηρ᾽ 

ἕο ἐδ6 ἑατο (αρ. 20.8.5]; αἷφο [,δν. ςοἷθ οἷ6) Ια! ἃ ἄοννῃ ἴῃ ν.1 16, 

Δηα 5ρϑο ἤοδ! νυ ἰῃ ν.8.10.. σρ. Ὁ. 170 αἀῦονθ. Τῇδ ς;»-οὔοργέηρ 
ῖἴ5. ἤδγα πιοηϊοηρα δέζογ ἴπΠ6 Ὀυγηϊ-οἴδγηρ, 85 ἴῃ [μαν. 128. 

ΕοΥ βδοπα οοποίυδίοηθ νεγῪ ργεοδγίουϑιΥ Ὀδαϑθὰ οὐ {ἢὶ5 

πηι] οτγάεγ οὗ πιεπίοηίηρ τῆς ἔνο οἤκεγιηρβ, 566 )].᾽5 

ἀϊβουβϑίοη. ΕῸΥΓ [ἢ6 σοπιδίπαιϊίοη οὗ ἴπ6 Ὀυγηϊ-οἤεγιησ δπὰ 

5 η-Οἤδγίηρ 'ἴῃ ἃ ῥγοςθϑϑ οὗ ργορι ἰφιοη, 5σθα 611.16 1.6ν. -ῖτι 
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ΟἿ 128 1-:15.80. (ρ, 1,ν. 16, Εδοῆ οἤεγιηρ ΟΥ [5610 αἷϑο 

Ροβϑεββαὰ ρζγορὶ[ἰδιηρ᾽ ΘΒοδοΥ ; 566, 6.,9., [μεν. τ’ 429, Δηά 5εεὲ 

171} η.---φ,ὅ8. Ορ. [μἐν. 40. γλοέν οὐδίαἐΐοη} ἴῃ ριϑηθγαῖ [ἘγΠῚ 
Παγα γεΐεγϑ βρεοι βοδῖ ἴο ἴῃς Ὀυγηϊ-οἤετγιηρ, ν.3.5, - 6,076 

Υαλιοολ) 1.6. ἴο ἴα αἱΐαγ ; ορ. [86 αἰϊεγηδίίνα Ὄχργαεβϑίοη 
«« Ὀείοτα ἴῃς δηΐ οὗ πχοοίηρ ἢ ἴῃ ἴμδν. 415 δηὰ [6 σοπιθιηδίϊοη 

οὗ (δὴ6ὲ ἴνο ρῆγαβοβ ἴῇὼ [,ν. 4: 566 850 515 η.--ὃ96. Τῇε ν. 
δα 8. ποϊπίηρ ἴο ψηδὶ 85 Ὅσο βαϊὰ ἴῃ ν. 5, δηά πᾶν οοηϑβὶϑί 

οὗ ρΐοβϑἝ, οἷδιιδα ὦ Ἔεχρίδιπἰηρ “" (δαί 411 [Π6 σοηρταρδίίοη 

(ν.5) ἱποίϊυάεβ ἴῃς ρέγζρι (ν.15 .). ὙὍΏδ ἰαϑῖ οἶδιιβα 15 ἃ νϊἱοΐθηΐϊ 
Ε111ρ0 518: 207 ἰο αἷδ ἐλ6 Ρῥεοῤῖα Ὀεϊοηρβ παῖ ννὰ58 σοπιπιεα 17: 

67707.---Ο7-29. ΑἿγ ἰηάϊνίάυαὶ, ψ Βεῖπεγ σγδοὶῖα οὐ ρό) (ν. 39), 
γνῃο δ45 5ἰπηδά ᾿ηδάνεοτγίοηςιᾳ, τϑδὶ ργοβθηΐ ἃ ἔδπιαΐς Ροδί ἃ 

γεοδῦ οἷά 85 ἃ 51η-οἤἴεγιηρ. Οἡ [πε ἀϊνογρεηςα ἔγοπι [ἢ6 ἷᾶατνν οὗ 

[,εν. 4ἴ., 566 δῦονο.---29. Ορ. ν.}δ η. -ο80.. Οη [πε οἴδεοτγ 

Παπά, ΔΠΥ ομα τ] ΠΥ δηὰ ἀςβαητἾΥ νἱοϊδίϊηρ (ἢ ἴανν 15 ἴο ὃς 

σπέ ΟἹ ,ῦΌρε ἐλ τιϊῶοέ οΥΓ λὲς ἀϊποζοίκ; τοαὰ ΠῈΣ ὙΠ 5. ἴογ 
ΣΙΩΝ) τὸ ἀΐς δεοῤῖο οἵ Ἡ ; ορ. Εχ. 4113, ἀπά 5866 ο'8 η.--ώ ἃ 
ἀξρλ λαηα] ΤὮδ βαπὶα ρῆγαβε 15 αἰ βεγε ΠΟΥ υδεά ἴῃ 428, Εχ. 148 

(Ρ).--- δ γουΐΐος Καλτοσλ) δὰ τπογεΐογα ἔγοπι [86 νϑῦῪ παίυγα 

οὗ {πΠ6 οσα56 οδηποῖ ἄρρϑδβα Ὑδῆνε. Ὁῇῆδ ροϊηΐξ 5 διρ! θεά 

ἴῃ ν.81, 

δλνἶο 97) ν.35....- - ΤΠοτα ἀγα βονογδῖ ρεου γι (168 ἰῃ δα ΡὨΓΑΘΘΟΪΟΡΎ οἱ 
{ες νοῦγβοϑ. ηἜσεῖο γευΐε, ἄοε8 ποῖ οοουῦ δραίη ἴῃ ἰδς Ἡδχαίευςῃ, 
δΔηα 512 ΟΥ̓ ἴῃ ἃ ραβϑβδαᾶρὸ ἔγοῃῃ Εὶ (Ὁ π. 2555); Π2 πὴ τες 8115 13 γ01, τυ Βῖς ἢ 
ΟΠΪΥ οσςσυΓϑ ἴῃ Η (58ῖχ {1π|65 ἴῃ ἴ,εν. 20) δηὰ ἔνῖος ἰη ΕζΖεῖϊ. (ΓΗ. 195Ὁ): δ" 
ΧΟ ΟὨ]Υ οσουτβ δραίη ἴω ΕζΖγ. οἷδ, ορ. δπά οἴ, π΄ Ὁ Οη. 1716; πὴ 2 
δηά Πἢ ΠῸΣ διὰ βίγδηρε ἴῃ Ρ, Οὐ [δες ε'βηϊδοδηος οὗ (6586 ρϑου]αγιιῖ65, 
566 δῦονο, ἢ. 168 ἢ, 

22. 97] ΟὨἿΪΥ Βεγα δηά ἴω [μον 4215 ψπ2 ΞΞ “"ἴο ογγ" γεοορηϊβεά ἴω {(ῃς 
ΙἸεραὶ τογαΐυγε (ΠΏ . 2η}8 15 οὗἨ οουγβα δηϊγοῖν αἰ θδγεηῖ), δηά ἴω Ῥο(ἢ οα565 {Πε 
ΓεσορΏ ἰΟΩ ΠΊΔῪ 6 πηεγεῖν Μαββογείίο. δε ββουϊὰ ροϊπῖ 3: ̓ 8 ἔγοτι 221’, 
ὙΒΙΟΒ 18 υητλ 5. Δ ΚΑ ΌΪΥ υβεὰ ἰη ν.33, 1ον. κ᾽8, απὰ ἔγοτῃη ὙΏΪΟὮ οοσμ65 (ἢ δ 
βίαπαϊηρ ἰεγηχ "27. ---2ᾷ, ΠΡ 5)}0ὺῸ] “ΑἸνΔΥ ἔγογι ἰἢς ουεϑ οὗἨ," ἐ 6. υυϊϊπουῖ 
18ς Κηονϊεάρε οὖς ορ. δυΐϊ δἴϑο οἱ. [,μδν. 415 ὉΠΡῚ ὙΨΌ ὈΝ})).---ΠΠ}}}] ἔδιχ, ἴῃ 
Γεΐεγεηςς ἰο ἃ βυδ]. ηοἱ ἀεβδηϊ εἶν εἐχργεβϑοά, Ὀυϊ ϑυρρεβίοα Ὀγ {δα οοη- 
ἰεχὲ ; 6.-Κ, 1442.-- 509] ἴῃ ν. 39 ἀπά εἰβϑενἤεγε (48 ἤεγε α͵ϑο ἴῃ βοῦῖς Ηεῦ. 
Μ55.) Π.) 98 : ἴογ ἴ8ε υβςε οὗἉ (δες ὃ, βεῈα ΒΏΒ. κιδό (ἴορ). π.: 9 ἰβ οἴαγδο- 
ἰεγϑιὶς οὔ Ῥ (ΟΗ. 168) ; ορ. ἌἽβϑρϑοΐδ!ν [μῸ 86 ἴῃ 45}}" ὕ1δ ρογγεβροηάιϊηρ ἴο 
ΠΡῚ 32 Ὁξϊ. 19".---πῈ] ΟΧ Ἐ Οη.-- προ] ορ. ΤΧΌ ἴογ Ὥκυο: 111} η.--27. , 
ἘΓΩ ΤΠ] 64 ῃ,---28. πκ5π2] ΜΤ. ᾿τηϊοπα 5 ἴδ Π ἴο θα 5ι}ἘΧΔ], γεΐογγίηρ ἴο Ὁ} 
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δπά (δε ψνΠοῖε ἴἰο Ὁς οσαυ] ἴο ““Βοη 1ἰ 51η 5"; (ἢς »ισδδὴξ 15 οὐλοα δπά ἡ 
πιαγκεά γἄρλδ᾽ Ὀείογε ἴῃς [ο]]οννηρ αϑρίγαίθ, 45 ἰῇ 2 Δ} 1ὰ ν.5., ΒΌΒ. 
(3ο6δ) ἀρραγϑιν ἰακα πκὸπ ἃ5 δη ἰηβηϊναὶ ἔογηι τυ πουΐ {πε κυ δῖχ, δηὰ 
Κόη, (11, Ρ. 169) ἰγοιιῖ5 1 845 ἃ οι, ΠΚΌΠΣ πε Ὀεΐπρ' ρᾶγα οὶ ἴο δὰ 
5ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5 τ ἢ 5222. --ο δὴ ΠΙῸΣ ΠῚ] 59 ἡ. 

839-86. ΤΙ 0 β6ὈΌΔΙΝ- ὈΥΘΆΚΘΥ. --- ΝΉ16 ἴῃ τἴἢ6 νι !δγηθςος, 

5ΒΟΠΊ6 5γδο ῖα5 ἢπά ἃ πιδὴ ρδίδπογιηρ βίο οὐ ἴπε ΘδΌΡδιϊι 

ἄδαυ. Ηε 15 ρδοεά ιπάετ γεϑίγαϊπξ ἀΠ1}} ἢ15 δία 15 ἀεϊογπιηθδα; 

αηά τΠδη, ἴῃ δοοογάδηοα ψιτῇ Ὑδῆννοῃ᾽ 5 ἱποίγυοϊίοης, σἱοηθα 

νυῆουῖ [Π6 σΟΔΠΊΡ. 

ΤῊΙϊ5 Μιάγδαϑῃ τῦδβ ργοῦδοϊυ ἰηβογίεα ἤογα ἴῃ 1ΠΠποῖγατοη οὗ 

“ἐ5ῖη ΜΠ ἃ ΠΙΡῺ δδηα᾽" (ν.89), 
Τῆδ ρᾶ55ΔρῈ6 ΟἸΘΑΥ͂Υ ταβθ 165 ἴῃ 115 Ἰσοϊδϊα οπαγδοῖογ δηὰ 

σεηθγαὶ ϑίγία [ῆ6 ᾿ποϊάεηϊξ οὗ ἴπ6 πῃ νῆο ““ ὈΪαςρῃεπιεά {Π6 

πᾶπιθ᾽ ([μεν. 2410-5). ἘπΠΠεγ {παν ἀγα ἴπὸ νοτκ οὗ ἴΠ6 βδᾶπιε 
Παῃηά οἵ 6 οπμϑ 15 δὴ ᾿πιϊδίίοῃ οὗ ἴπη6 οἴπογ. ὙὍδαο ἰδίζον δἰἱτει- 

παῖϊνα 15 ργείδγδοϊθ, ἰῃ νίονν οὗ 6 ργόβεηοα οὗ ἀϊβεγεηςθβ 85 

νν6 11 85 οὗ 5: Π1}1Γ1{165. 

νη Νὰ. τον ορ. [,εν. 2415 (θυὲ οἴ, Ἰπκ, 71.) σρ. αἷβο ἴδε ρεπεγαὶ ἑέπον 
οὗ Νυ. 1.3 δηά [,εν. 24}, δηὰά ἰῆες υ86 ἴῃ δδςοῦ ραβϑβαρὸ οὗ δ (-- ““ἴο 
εἐχρίαϊη .᾽)}--ἃ νῦΌ. σοπιπιοη ἰπ ἴῃς Μίβῃηδ, Ὀὰς ἴῃ ΟἿ. σοπῆηεά ἴο {Πε5ς 
ραββαρεβ δηὰ Νεῆ. 85 δπὰ ΕζΖεῖς. 4412, Νοῖς αἷ3ο {μ6 βι πη αν ΟΥ̓ πε 
ρυηϊβῃπιεηῖ---ἰοηΐπρ τνΠπουϊ (Π6 σαπρ. Οὐ (πε οἰδεγ Ὠδηΐ, (ῃς ὃ]45- 
ὈὨοπιογ 185 Ὀγουρῃΐ ἴο Μοβδ8 οηΐν, πὸ ΘαΡδιἢ-Ὀγεοαΐζοσ ἴἰο ἴοσες απ ά 
Δανοη απα αἱ ἐάδ σοπρτερτέίονι; οἴ., ζατίδος, (ῃς οϑίγ. οἵ ν.δὉ δηά 1,ον. 

24.325, Δηά {Π6 ογηγυΐα οὗ ν. Ὁ δηΐ ἴ,εν. 24Ὁ., δπά ηοίς ἰἢπ οπιϊβϑίοη ἴτΟΠῚ 
6 ργεβεηΐ ἱποίάδηϊ οὔ πε Πδηά-ἰαγίηρ οὔ ἢ ς υυἱΐηοββεβ, ἴεν. 245. 

Βοῖῃ ραϑϑᾶραβ ἃῖὰ πιοῦσα Μιάγαςξῃις ἢ οἰδγαοίοσ ἤδη (Π6 

ἷαννβ5 οὐ παγγδαῖϊνεϑ οἵ Ρὶ ἴῃ ρεπεγαὶ, αηά οἡ [15 βτοιι πα τῇδ 6 

τοραγάβεα δ5 σοηιρδγδίνεῖυ 1δίε---ἰαΐεγ, τ δι 15, ἤδη ῬΡ οἵ {Π1|ὸ 

Θδγίϊοῦ ἰαννβ5 ἱποογρογαϊθά {πογεινῆ. 

89. Α πῶ ἐλς ολιάγορ Οὗ 7ογασὶ τὐ876 14 ἐλ6 τοῖο γη055] τα 

τοπΊαγκ οὗ ἃ νυγιΐογ υνῇο, ἱοοϊκίηρ Ὀδοῖς ἴο 6 ποπιδαάϊο ρογιοά 

οὔ [5 γδρ]᾿ 5 ΠΙ5ΊΟΓΥ δ5 Ὀθ]οηρίηνσ ἴο ἴπ6 ραϑῖ, ἰδοῖκϑ ἴΠ6 σγϑίεπιδίις 

πὰ αγίιῆοϊαί ργεοϊβίοη οὗ Ῥῇ.---δίσοσς 9. τοοοῦἢ οὐ “" βῖῖοκς,᾽" 
5ΌΟἢ 45 πιρῃς Ὀ6 υβεά ἴο παῖε ἃ γα: ορ. τ Κι. 1712, ἀπά ἴογ 
{Π6 νΌ. ΣΡ (Ροε]) αἷϑο Εχ. 51:15 (1 Ε). Εσογ τς ἔοτοα οἵ τῆς 
ὈΪ. ἰῇ ΟἿ, 566 6.-Κ. 1249. --- Ὸγ ἐξ λαα ποέ δοθη εἰσαγίν 

ἐχῤίαϊηοαῖ πολαΐ ομρὴξ ἰο δ6 ἄρπο 1ο λζρ] ρτενϊ οι ϑῖγ γεοογάβά 

ἷἴανν (Εχ. 411: 352) πιαὰα Βα αῖἢ-Ὀγεαϊκίηρ ἃ σαρὶταὶ οβεηςα. 
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νμαΐῖ 51} ποοάοά ἰο Ὀ6 ὀἀχρί απο ννὰβ ἢοιν {τὸ Ξοηΐοησα τνᾶς 

ἴο Ὅς οατγγιδά ουἍἱ (Ἐ458:1).---ὃθ6. Ορ. [,μον. 245. ἘΕχοουϊίοη ὉΥ 

16 τνδοΐα σοτηπιυηιν 15 Δη δηοίθηϊ ρῥγδοίϊοα ; 1 ννβ ἰηϊθηάδά, 

ΔΡΡΔΙΘΠΓΥ, ἴο ἱηνοῖνα 6 ψῇοΪα σοπΊΠ ΠΥ ἴῃ τνμδῖενογ 

γαβροηβί ΠΥ ταῖρμε θ6 ἱπουτγεά; βες ὟΝ. Ε. ϑπϑτῃ, Δ είήρίονι 
ο7 λὸ ϑονριΐίες, 5 285. 

38. ΠΣ Ὁ3. 9. .«. 02] αν. 80, ἴζ. ς ; Ο.-Κὶ ττ2δδ. 5. (αὶ τεαὰ (τν7Ίγοηρ!}ν) 
Ὡση, 

837-41. ΤᾺ 88618 αὐὐδοι !θὰ ὮΥ ἃ ὉΪ00 ὑμτοδὰ ἰο 80 ΤΟῸΣ ΘΟΥΏΘΙΒ 
οὗ ΤΠΟΙΣ αὐδάγδη ]ΑΣ ὌΡΡΘΟΥ ΔΑΣΙΘΩὐΒ Δ1Θ ὅο ὯΘ ΤΟΙ ὉΥ͂ 1110 

ἩΘΌΤΟΥΒ, δὰ [0 ΒΟΙΥΘ ἔδμθιι 88 ἃ ΤΟΙ ΘΙ οὗ ὙΔΆΥΤΘΙ᾽ 8 00π:- 

ΤΑΔΠ ἀτηθη 8. 

Αὔον ἴῃς [ογηϊυΐα (ν. 7 53) αἰγοαν υκοά πη ν.}- 35. 37. 188. (Π6 Ὀγοβοηΐ ἷανν 
ορϑδηβ ρεου δεῖν (566 Ὁ Ἶ}. ἢ. Ὀοϊονν). “Τῇα ρδου δῦ ορεπίηρ “πὰ (ΠΟΥ 
584} πιαϊκα, [ο]Ἱοινε ὈὉγ ἰδς οὔδηρε ἴο {116 ϑοςοηά ρεγβοη, “" δηὰ ἰΐ 51}.4}} Ὀὲ 
υπΐο γου; ν. 3, ροϊπί5 ἴο (ῃΠ6 δπιρ ογπιδεηΐ οὗ βδοπια οἷάδεσ πιδίογίαὶ " ((Η..). 
Τῆς ἴανν 9 οἸἾΠεγ ἀοείνοα ἔγοπι Η, ογ ἀεἰθογαςεῖν οαϑδὲ ἰῃ (ἢ πιδπηεγ οὗὨ 
Ἡ : ποία π6 επαγδοίογιβιὶς πιοίϊνο--- πο] 1685 ἴο αοὐ (ν. Ὁ) ; 4150 (6 ἵννῖος 
τοροδίοά “1 δηὶ Ὑδῆνοη γόους οὐ" ἰηῃ ν."1, [ΟΠ] οννε 1Π6 ἢγϑι {ἰπ|6ὲ ὉΥ 
αν ῆο Ὀτουσῆξ γουῦ οὐ ἔγοτη ἴΠ6 ἰαπ οὗ Ερυρί," 85 ἴῃ ἴ[,δν. τοῦ 2253 2613 
(ερ. 2533), ““ἰἷ3ἷο ρὸ ἃ νῇογίηρ δεν" (ορ. 1εν. 177 195. 205). Τρ. Ὦν. 
2.0.7. Ὁ. 48 ἴ. ; (Η. 202, 2902. Τῇα οὐἱν ἰδαίΐιγα καῇ 41] ροϊπιίηρ αὐνᾶὺ 
τοι Η ἰς [1ὸ υ86 οὗἩ ΠΥ γδαίπογ ἤδη ΠΡ οὗγ Ὀδθθῷ. ΟἿ Δ]}} ἴπ6 βοαϊίογοά 

Ιατὺνϑ ουἱξίάς ἴον. ο. 17-26 ἢ ἢ πανα Ῥεδη οἰαἰϊπιεά ἴογ Η, (ῃ15 ἢα5 Βεϑβὶ 
πιλάς σοοά [159 οεἷαΐπι; οῃ. Βαςηϊδοῦ, 27εἰ ἰ ρζοίδρεεείΣ, οἵ. ; Μοοτε ἰη 

ἘΕΔ᾿. 2781 {. 

Τίια ομείους τορσυϊαϊο ὉΥ {Π|15 ἴατν 195 σογίδϊηἷγ οἷα τ αη 
Πευϊετοποπὶῦ (2213), δηά ἴῃ 41] ργο 1 Υ αυϊῖα δποίθηΐ. 

Ἑδυίίον ἀΐγοςξ ον ἄοηςςα οΥ͂ {πὸ τινοατίηρ οἵ ἴαϑϑεοῖς ὉῪῚ ἰῆς Ἡδεῦτγεινβ πα π 
Ὁτ. 2212 ἀοςα8 ποῖ οχὶϑβῖ ; Ὀυΐ γοργοβδηϊδιίοηϑ οἱ ἴ||6 γυΐπ8 δὲ ἔεγβορο 5 
(ΝΕ Ρυηγ, είςθη, ἰἰ., Ταῦῖς 22) απὰ ρἱοΐαγεϑ οὗ Αϑίδιις ἐγ υΐαγιθ8 οὐ {ΠῈ 
Εφσγριίδη πιοηυσιεηί89 (Ἰ. Μ. ΜΏΠον, “4415 πε. Ειγοβα, 297-290, ν}|} 
Ρἰεἴαταβ γεργοάιποςά ἔγοπι [ερϑίυ8, 2 η κε») Ῥύονα ἴῃ οχίβίεηςς οὗ ἃ 
Βι1 τ ουϑίοπι οἰϑοννῆογο. ὉΠα ουπίοπι ΠΊΔΥ ννε]} να Ὀδοη δαορίιοα ἔγοπι 
τῃ6 Οδηδδηϊίοα ὉΥ ἴῃ6 ΗἩδεῦτγεννβ δοοη αἴϊεγ ἰἰἸοῖὶγ βειϊ᾿επτοηϊ ἴἰη Οδπδδη. 
Τῆο ἰα55ε}5 ἴῃ 8οπι)ε οὗ ἰῃς γοργδϑδοηίδίίοηϑ γείοεγγεά ἴο ἀγα οοἱουγεὰ δἦμδ. 

Βυς ἔπ »ιοίυθ μοῖα δϑοϑδίρηεά 15 ποῖ δηοίθηϊ, ργορδῦϊνυ, 

ἰηάοες, τογα γοσοοηΐ ἴῆδη Ὠϊ.,  ὨΙοἢ ρῖνεβ πὸ πιοῖϊνα ἔογ τἢϊς 

ουδίοπι, που ρΡῊ ἰἴ ρῖνοβ ἃ ϑἰπηΐαγ πιοῖϊνα ἔογ δἀποΐπογ ουβίοπι 

οὔ |κὸ κά (Ὀι. 68:8), ΤΠ πιοῖϊνα 15 γαῖποῦ ἃ το] σίου αἴζετγ- 

τπουρδῖ, δὴ αἰίεπιρὶ ἴο πιαῖίτα ἃ ἀβερὶ γ-τγοοῖδα οιϊϑέοπι σεῦνα ἃ 
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Βεεηρ᾽ γαῖ ρίουβ ρυγροβα (ορ. ἢ. 47 1). [ἃ 15 ροϑϑιθῖθ (πὶ πὸ 
ἴ455658 οὔσα βεγνβά ἃ νεῖν αἰ εγθηϊ γοϊρίους ρυγροβα; πὲ με 

Ἰνθδγίηρ οὗ ἔμεπὶ 5 ἃ ϑυροιδεςουβ οὐυδίοπ), 58 85 ἴ8π6 

ἐοῤλίδία, Μ ὨΙΟΝ ἄτα νότγη ἴῃ ἐ16]πτοηΐ οὗἩ (6 αν οὗ Ὠ1. 68 (ςεΡ. 

Ὠηναογ, σα Ἴο00.), πλᾺῪ ὍΘ τιδγοῖν συ δεϊςαϊαβ ἔοσ τνμδῖΐῖ ννὰβ νοσπη 

ἴον βδιιρογϑίϊ του ρυγροβαϑ ; ορ. ὟΝ. Ε. ϑηπ, 2᾽ 6]. δορὶ. 416 ἢ. 

Τῇ 2γασζίοο οὗ ἴῃ ἴατῦ διποηρ ἴῃ εννβ, ἴο νϊοἢ ἴποτγα ἀγα 

Ἰηοϊάδηϊαὶ γοίδγεηοϑβ ἰη ΝΎ. (Μι. οὗ 1458, ΜΚ. 656, 11. 844, δ τα 
1Π6 5ἴησυΐατς οὗ κράσπεδα, (τ᾿5 ταηἀοτίηρ οὗ ὨΧῪ Πεζα, 15. υ5εα), 
σοηίϊηυδ5 ἴο πε ργεβθηῖ ἀδύ, που ρὮ ἔογ ἰοηρ 1 85 Ὀδδη οἱι5- 

[ΟΠΊΔΓΥ ἴο 18] 1 ΌΥ πιθδηβ οἵ ἃ βρεοΐδὶ σαγγγθηΐ οδ᾽εὰ “αὐ λ 

οἵ ᾽σγδα' ξαηρλόξλ (ορ. Ὠ1. 2213), ν ἰοῦ, |κ6 τη6 ἐορλεζέη, πνυβῖ 

Ὅ6 ννογῃ ὉΥ 81] πλδῖεβ ονοῦ [π᾿ γίθεη γεαγβ οἴαρε. Τῆο ζαϊἼ οοη- 

555 οἴδη οὈοηρ οοϊῃ ἢ ἃ 4556] δἱ Θσδοῦ οογηθσ. Τδα δοδά ἰ5 

ρδϑβϑά ζξγουρἢ ἃ Ποῖα ἴῃ τῆς πιααΐα οὗ {π6 οἱοῖῃ, νοῦ ἤδηρϑ 

ονοῦ [ἢ Ὀγδαϑί δηά Ῥδοῖς.υ 566, υγίμογ, ου ἴπ656 ροϊηῖϑβ, 85 50 

οη ἴΠ6 ρῥγεοῖβα γαρυϊδίίοης ἔογ {πΠ6 τηδπιίδοϊζαυγα οὗ [6 ἴδ5ςεἷς 

Ια ἄονγη Ὀγ {π6 Ιαΐεσ [εν (ορ. 2 ᾿“ οη ἴδε ργϑβθηῖ ραβϑαρε), 

Καηπδαάν᾽ 5 διίϊοῖθ “" ΕΥΙπΠρ 85 1 Ηδϑιίηρ᾽ 28.; 5. Α. (οοϊ 5 

ου [Π6 54π|6 Ξυυδ]εος ἰη 32. ; Ὀτῖνογ οη Ὠϊ. 2212; δπὰ ϑοδῦτεγ, 

σ7ν».8 11. 484 (Επρ΄. ἴγ. π. 11. 1111.). ΤΕ 1αϑὲ ρῖνεϑβ γείεγεησεϑ 
ἴο ἃ ἰᾶαγρα δηιοιηῖΐῖ οὗ Πἰογαΐασγα ἀδνοίθα ἴο {π6 βυῦ)εοῖ. Αη 

1σιγδίοη οὗ ἃ πιοάδγη 'ωγδα' ζαπῤλδίέλ οὐ 5πι41} ζαϊζέλ, οἰ οαΥν 
βῃοιντηρ πα πδίυγα οὗ {Π6 ἴαϑϑεῖ δηά 1:15 δἰδοῃηγθηῖ, πᾶ Ὁδ 

ἔουηα ἴῃ ἴδε γευΐῖ Ἐπογνοϊοῤαάϊα, 1. Ὁ. 76.---898. Τα Ἰαῖν 85 

ρσίνδη Βεγα δηά ἢ Ὠΐϊ. 2212 15 αἰ θγθηῖν πνογάθά, δπὰ ἴΠ6 οοπ᾿- 

τηληπά ἴο τ1ι56 ἃ ὈΪΐυα οσοτὰ 5 ρδου]δαγ ἴο Νιι. 

Ὁι. ΠΔ ΠΌΞΠ ὝΨΙΣ ἼΠΙΌΞ ΠΡῸΣ νι ὃν  πνη ὈΝΊΣ. 
Νὰ. ΠΌ3Π ΘῺΒ 52 ΠΥ ΟΡ ὉΠ... ὈΠΥΣ 22 ὃν ΠΩ͂ ὉΠ ἸΦΊΝ. 
Τῆδ τόσης υϑδὰ ἴογ ραρηηθηΐ ἀτὸ ρ'θησγδῖ, δυιΐ ρρδγεηξῖν 

{86 οταϊπαγυ ουΐοῦ σαγπιεηΐ οὗ ἢ Ηδῦτγονϑ 5 ᾿ηϊοπἀθά. Τὸ 

ΘΔοῖ οὗ 16 40771675 ΟΥ σεῖς οὗ [ἢ15, οτ, 85 Ὠϊ. πιογα ργεο σα ῖν 

584 γΥγ5, ἴο δδοΐῦ οὗ ἴπὸ ΔὍηῦ σόοι 8 ζαϑεοὶ 15 ἴο Ὀδ δἰίδοῃεά. 

ΓΟ ἢ)5 Ξξξ ““σογηδγ᾽ οὔ ““δπά᾽ οὗ ἃ ραγπηθηΐ (ηοΐ δ5 ἘΝ. 

“Ῥογάεγ᾽᾽}, 566 ἋΣ 5. 1: Ὁ 245 (σ Ππεγα ποῖα ἴΠ6 γεπάεγιηρ᾽ οὗ 
(), Ηδρ. 2ἷξ; δηά ορ. {πῸ υδ6 οὗἩ {π6 βαπια ψογά ἰπ βρεδϊς- 

ἴῃ οὗὁἩ [πΠ6 ““ἴοιγ σογποῦβ οὗ ἴπῸ δαγί " (15. 1113).---- Ζας:εἰ6] 
Τῆς ννοτά ᾺΝ, ἈΠ ἢ πῃ 5. (ορΡ. (ἅ) 5 γτεδα δ5 ἃ ρ. (νν), 
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Οςσιιτβ εἰβενβογα ἰηῃ ΟΤ, οὐΪν ἴῃ ἘζΖοῖΐς. 85, ὙΠ εγο, Κ τς 
ςογγοϑροηάϊηρ Αγαπηδίς τἱνογὰ (Ἐν, [ωὼ 404}, 1 πιεδηβ ἃ 
““Ἰοοῖς οἵ δαϊῖγ." δϑίποβ ἴῆ [86 ρδΐδ]16] ρᾶάβϑϑᾶρε ἴῃ Ὠϊζ. τῆς 

χνογὰ υδεὰ πηθδῃ5 ““{ν]ϑίοα οογάπβ,᾽" δηὰ 16 οδοξίά δοίιδΙν 

τιϑεὰ ὃν [6 ἰαῖογ εν σοηϑὶϑῖεά οὗ οογάξ {ινἰϑδῖοα δηά Κηοίταά, 

1Ποτα 5 ηο ἀουδὲ ἰμᾶὶ νναδϊ ἰ5 δοίιιδιγ ἰηϊοηάεδαά ἤοτα 15. ἃ 

“ἐ [4556] γδῖδπεοσ δὴ ἃ οοπίϊπυοιβ “(Πηρε᾽ (ΕΝ.).---Α πῶ 
2Ἴαεο εῤοπ ἐλθ ζαϑσεοί 97 416 σογπϑν ἃ ἐλγεαα 9 δ[6] νυ εγανν τῇ 
ἴο διίδοῦ {6 ἴδϑβεῖ ἴο {π6 σαζπεηῖ. [1 δἴθγ, ροβϑϑίΪΥ οἡ 

αοοοιηΐ οὗ (Πα ἐχρεηβα οὗ πε ὈΪυ6 ἀγα, (ἢ5 ργονβϑίοῃ ννᾶβ 50 

ἴατ δηηυ δα {πὶ τνμ1τ τὨγοδάς τνεῦα ρεγπ ἃ (Μεηαλοίλ 

ἵν. 1; ΟΡ. ἴδ ἀεπιαῖα ἰπεύεοη ἴη Ταΐπι. Β. 28α).---89. 4ππώ 12 

σλαζὶ σογυό γοι ἂς ἃ ζα5561] ῬΟΞϑΙΌΪΥ ἔπαγε 15 ἃ ρἷδὺ ἤδτα οἡ ἔννο 
56η565 οὗ {86 τνοτὰ ΠΝ (ορ. 1275); [{|6 4556] ἰ5 ἴο ϑεγνθ 85 δῃ 
ογηδηιθηΐ ἴο δἰίγδοῖ {πΠ6 ραΖα οὗ {Π|| ννεάγεσ. Νὸο ἰοηροῦ 15 [ἢ 

ἴο 5Ἔγνα ΔῃΥῪ διιρεγδε τς ουβ ρύζροβα, δυΐ ἰ 5 ἴο δ ἃ γεπηπάεγ 
οὗ Ὑδῆινοδ᾽ 5 σοπιπμαπαπηγχεηῖ5.---7 “0 γος φῸ πο αδομέ οὔίορ 

207 ἀσαγέ σπὰ αἴθ γομ 4»)65] 1.6. ἰῃαῖ γοὺ ἀο ποῖ [οἱϊονν 

γουγ ον πο] πιο ἀπ ἀἰδϑῖσγαβ πῃ Ὀγοίεγοησα ἴο ἴΠ6 τεαυΐγε- 

πιδηΐβ οὗ {πε ἴαιν. ΤὮδ υτίϊεῦ ἰ5 ρεγῆδρϑ βρθοῖδ  ν {ΠῚ ΚΙηρ οὗ 

(Π6 βυρεογϑῖ ΟὉ}5 ΡυΓρΟΘ65 τνῃ ἢ {πε ἴαβϑεῖς ἢδά βεγνεά, ζρ. 

τ. 2018, ]οῦ 4135, δηὰ ποῖς ἴΠ6 σοπηδοίίοη ἰῃ ᾿Ὡϊοἢ ἴΠ6 

δ᾽ ηἶαῦ ρῆγαβα ““ ἴο ἔοϊΐονν [ἢ 5Ξῖυ Ὁ ΟΓγΠΏ655 οὗ ἴπ6 ποαγι᾽ 15 ἔγε- 

ἀ ΠΟΥ πϑοὰ Ὁγ ]εγαπιίδῃ, 417 (αἴτεον ν.16) οἱδ αὉ 1613 (χξίοτ ν.11}). 
γν τῆ ““ἴο Ρὸ ἀρουΐ δἴϊογ {6 Ἔαγθϑ,᾽ ορ. ““στγ ποδί ἔο]]οννοα τὰν 

εγε5,᾿" [οὐ 413.---[Π6 νΌ. ἽΠ δᾶ5 8 βδοπηενδαΐῖ αἰβεγεης βεῆβα 
ἴτοτσι δὶ τ Ἀν Οἢ ἰἴ 15 υδοά ἴῃ Ο. 14; 5ε6 122 η. ΜΠ 
(Π6 ῥγεβδθηΐ, ορ. ὉΣΠΠ δὲ τ, ““ρεύβοῃβ τνῆο ἔγανϑὶ δρουΐ," 

“τ ογοΒδηΐβ᾽ (1 Κα. 1τοἱδ).---Α4,,,ο7 τὐλιολ γὲ ρῸ τολογίηρ) 18ε 
γοϊαῖῖνα ἴῃ 1π6 ῥγεϑεηΐ ἴοχί πιυϑδὲ γείογ ἴο ἴπ6 ““εαγῖ " δηὰ 

“6 αγ65 οὗ {ῆε ἰαϑῖ οἷἶδιιϑθ. Βυΐ [Π15 πιαΐῖζαβ [π6 οἶδιι5α ἃ 

ΨΘΙΓῪ Ροϊηί|6ε55 δάαϊτίοη ἴο ἴδ6 ρῥγεοβεαάϊηρ, δηά ρῖνεβ ἴο {δα 

νογῦα] ρῆγαβα ("ἼΠιΣ [2])} δῇ δϊορεῖμεγ Ἄχοθρίομδὶ 586. Τῆς 

οδ͵εοξ οὗ {Π|5 ρῇγαβε γερϊαγΥ γοίοσς ἴο βοπῃα 1 ρτπγαΐα οὐ 

οΥ βυι ρογβί ίοη οὗ ἴῃοσα νῆο ργδοίῖβα ἰξ ; ορΡ. 6... [,ον. 171 2οῦ"- 

(Η), Εχ. 4415: (1), Εζεῖκ. 69; δηά 5εὲ Ὀγίνεγ᾽β ποῖα οὐ Ὠΐ. 4118. 
Ῥοβϑιῖν τῆς ργεβεηΐῖ ἰεχὶ 15 σογγυρί, δηά ἴΠ6 οτγιρίηδὶ γείογγεά 

ἴο συ ἢ συρογβδι 5 πσγα; 566 απ ἢ. 
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38. 15}}] δῇ ὑπυϑδυλ]᾽ ᾿ἰπβίδπος οὗ ἴῃ6 οὖ. ἢ ναι σοην. υὑπρτεςεάεὰ 
ΌὈΥ ἃ ἀοπιίηδηϊ ἱπιρί. : τ. 7Ζέρσες, 110; 9 ου]Ἱα Ὅς πιοῦα ἴῃ δοοογάδηςς 
ὙΠ ΔΏΔΙΟΨΥ : ςρ. 172 δηά 966 ςἶ ,--39. νὶκ . . . π.}] (ἢ τὴδ5ς. ἰηαϊςαῖεος 
(δὲ (ἢ τεΐεγεηος ἰ8 ποῖ ἰο {86 ΠΧῪ ([6π2.}) δἰτρῖγ, δυΐ ἰο ἴῃς τδοὶε 
ἀρρεπάαλρε--ἰα55εἸ δηά τμγεδὰ ἰορεῖμογ.---322}] Η υ8εὲ5 (86 ἔογιι 329 
(ει. 1.εν. 265); Ρ, οὐ ἴδε οἷδες μδηΐ, γεχυϊδεῖγ, ἰἔ οὶ ἊἽχοϊυβίνεϊγ, 3"; 
5ες ΒΏΒ. Ρ". 522α. 

ΧΥΝΙ.-ΧΝ ΠῚ. 7.26 νοδοί ἴον οὐ Κογαξ, Θαίλαπ, απο Α΄ δίγαρ. 
716 γαμᾷ αμᾶ γίρλίς ο7 ἐλε Ζευΐίος. 

ΠΙΤΈΝΑΤΟΗΕΕ.-- Κυισηθη, “ Βι] άγαροη τοὶ ἄς οτἰτἰοἷς να Ῥεπίδιίδυςἢ δὴ 
]οζυᾶ, ἱν. Ὧδε ορϑβίδηά νδη Κοτγδοῖ, ᾿δίμδη δὴ Αδίγαπι, Νυπι. χνὶ." (7λ. 
Ζέ, χιὶ, (1878), ΡΡ. 129-162). ΤὨϊ8 ἀγίϊοῖα 88 ἀοπγίπαῖςα 8411} ξυθδεσυςσηῖ 
ἀἰφουπϑίοηβ, δηὰ δὶ οηος ἰεὰ ἵνε. (Οσνηῤ. 429-141) ἴο πιο 8ῖ5 εδείϊες 
ςοῃοϊυπίους (7α1γὃ. Μὲ» ἀφμέξολα 7ΤἼεοϊορίες, χχὶ. ς72--576Ξ: (ο»ηῤ. 105--100). 
Απιοηρ οἰδεῖβ ᾿νῃο ἔοϊϊονν Κυς., δεα Ὀηνευ, 2.0.7. 6η-6ς ; ΒαυαϊΞβςϊη, 
Οετελ. αὧἐς Α71εἦὴφςφ γίρείεγέλωνις, 414-26. ὯΔ. δορὰ Βαοοὺ (7γίέῤῥίε 
7Ζνασί ον, 190-195), 8ο, ᾿ Ὧ116 511} ἀδρεπάεηϊ οἡ Κίαυς., ἴῃ δοις ἱπιροτίδπϊι 
τοβροοίβ πιᾶκα 8 πεὲνν ἀδραζίυγε, ἀγα ἰοϊοινεά Ὁγ ΟΗ., Ὀυϊ δάνεγξεϊν 
οὐ εἰςἰσεα Ὁγ Ααάϊ5 ἰη δὶ. 

Υδῆννο 8 ὁποῖος οὗ ἴππ {γιῦ6 οὗὨ [,ονὶ ἔοσ βυροσγίοσ ποίϊπεςς, 

ίοτ οἰοβθῦ δοῦεβ5 ἴο ΗΪπηβοῖξ, δηά ἔογ βογνίηρ ἴΠ6 ῥὑγίθϑιβ (165 
1η0 Ὁ) 1832-δὴ, 5 σδῆονση (1) ὈΥ δα πιϊγασυίους ἀδδίῃ ἰηβίοτοά 
ου Κογδῖ δηὰ ἢίβ (ο]]οινεῦβ, ινῆο οἰαἰ πε δαυ δ] ΒΟ Π 655 ἔοτγ 

1Π6 τνδοΐα ρεορΐε (ς. 16); δηά (2) Ὀγ ἴῃ πιϊγαοῖΐα οἵ [6 ὈΪοσϑοπι- 

ἱπρ' 5ιίοῖς (1η16 66 -),͵ ὙΠ656 ἱποίάδηϊβ γα ἔο]οννεὰ ὉΥ ἃ 
βίδίοπιθηῖ οὗ ἴπ6 τοϊδϊίίοη οὗ [,ονὶ, οὐ ἴπδ6 οὔδ δαηά, ἴο {πὲ 

Ῥυοϑῖβ δπά, οἡ ἰδ οἴμογ, ἴο ἰπ6 γαϑί οὗ {π6 ρεορῖβα (181: ; 
δηά ἴπεη ὮγΥ ἃ 56γίεβ οὗ ἰδινβ, γαριιδίϊηρ [ἢ6 ἀϊι65 ρδαυδΌϊα (1) 

ΌΥ ἴπ6 ρΡεορΐίβ (4) ἴο ἐπα ῥγίεϑδίβ, (ὁ) ἴο {π6 1,δνὶΐες; δηὰ (2) 

Ὁγ τμ6 [μοντ65 ἴο ἴπε ῥγιθϑίβ (1855). 
Θυοἢ 15 [Π6 τεϊαιϊίοη οὗ ἴΠ6 πιδΐῃ συ δ)]εοῖς οὗ [15 βθοΐϊίοη ἴο 

οὔς δηποίῃεσ. (οπιριποά τυ ἴΠπ6πὶ ἀγα (1) δῃ δοοουηΐ οὗ ἃ 

γτενοῖι ἰεα ὃν Ὠεαίΐίῃδη δηά ΑΡιγαπὶ ἀρ δίηδε [Ὧδ οἷν!] δῖ πογιῖν 

οὗ Μοϑες (1615: 355-80) δηά (2) Ξοπια ραβϑαρεϑ σοηϊδϊιηίηρ ἃ οἶδ πὶ 

ου ἴδε ρατξ οἵ ἴπὸ [,οντῖ65 ἴο ρυ βου γδηϊ δπὰ ργν!]ερεβ (165: 

1γ5 (1640)).. [Ια νουϊά ἴῃ ἴπ6 αρϑίγαοξ 6 σοποείνδοία {δὶ 
ρθορὶθ, ἀϊβοοηϊεηϊοα τυ ἴΠ6 Ἰεδάδγσῃ!ρ οὗ Μοβϑβϑ, θεά ὃὉΥ 

Παίδδη δηά Αδϊγαπὶ, απο ἴῃ ἃ σοπηπιοη γανοῖς νι οἰδοῖς 

ἀπάεγ ογδῆ, ννῆο ᾿νοῦ ἀρρυίανβα Ὀγ {Π6 οἶδ! πὶ ἴο ἃ δυρεογιοῦ 
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ὨΟΪΊ 655 οὐ ἴδ ραγί οὗ (88 [,ονϊζε5, ἴο ννῆοπιὶ Μοβας δηὰ Αδζοη 

Ὀεϊοωρεά. Βυΐ δραζί ἔγοπι ἴῃ ἴδοῖ παῖ [πε ἰοδάδγς δζὰ πιδη- 

τιοια αἱ τορείμαγ ἴῃ 16" 515. 1ῆ6 ἔνο ραγίϊος αἰνναγβ δοὶ βϑρϑτγ- 

αἴεϊν, δηά δὰ βηδίΐν ουὐξ οὔ ὉγΥ επζίγεῖν αἰβεσγεηΐς δοῖβ οὗ σοά 

(ουβλ τοδῖΡ ςεὰ ἢ. θεῖον). ὙΤμυ5 Πδίμδη δηά Αδίγαπιὶ ἀγα ποῖ 
ρτγτεβεηῖ ψ ἤθη Κογδαῇ δηά 815 σοπίρδην ἱηίογνιενν Μοβος δηά 

Ἄδσοη (165-11), ἔογ δ (Πε οἷοβε οὗ {π6 ἱηΐεγσνίενν πεν ηδαά ο ὃς 
βιαητηοηδά ἴο Μοβ65 (1613). Απὰ ψΏδη, οὐ {πεῖν γεξαβαὶ ἴο οοσια, 

Μοϑο5 βϑοΐζϑ {Π6πὶ ουξ δὲ ἴπεῖὶγ οὐνῃ ἰθηΐβ δηά {πγοδίΐθῃβ 61), 

με 85 ποϊμίηρ'᾽ ἴο 58ν οὗ ΚΚογδῇ (1625-8),͵ Μεαδπείπια, μόνγαναγ, 

ΚΚ ογδῇ, δοίίπρ' υϊα δρατγῖ, 85 δϑϑθι θα ἢ15 σοπΊρΔηΥ Ὀείοτγα 

ἴπ6 τἀρογηδοΐα ἴο δυδηδ ὑπαπηϑεῖνες ἴο [26 οτάδαὶ οὗ {με 

σοηβοῖ (1619), ἘΕἸΠΑΙγ, 16 Πδΐμβαδη δηὰ Αδίγαπὶ ἅγα 
ιν] ]ονθα τρ τορεῖμεσ ἢ {πεῖγ ἴθηῖβ ἴῃ δὴ δδγίπαιδκο, 

Ἰζογδὴῆβ [ο]]οννεῖβ {πὸ ἵνο Βυπάγεοα δηὰ ΠΡῪ τῆεη παῖ 
οἴδογεά ἱωοθηβε," 1085) ρεγβὴ Ὁ {πμ6 ἀεδδίγυοίςίνα γα {παῖ 

Ιβϑβιιθα ἔγοπι Ὑδῆννε ἢ 5 ργοβϑθῆοα ἢ 6 ἰδρογηδοῖα (1655, ςρ. 
[,ον. τοῦ. 

1 15 ποῖ οηΐγ ἴπ Νὰ. τό πὶ Παΐπδη δηὰ Αδιγαπὶ βἰδηά 

δρϑαγῖ ἔγοπι Κογαῆ; ἔογ ψ μ1]Ὲ Ὁΐϊ. ττὖ γοίευϑ οὐἷγ ἴο Ὠδίΐίμδη 
δηα Αρίγαπι, Νὰ. 278 γεΐεγβ οἡἱγ ἴο Κογδῇ. 

Ι{ δα5 ἰῃπεγείογε ἰοηρ Ὀδβδῇ γεσορηϊδεὰ ἴδδὲξ ἴπΠ6 βἴογυ οὗ 

Τδίδδη δπά Αδιγατη δηά ἴῃς 5ἴογυ οὗ ΚΚογαῇ ψεγα οὔ ρίηδιν 

αυϊα ἀϊδεηοῖ, ἀπά παῖ {πεν πᾶνα Ὀδδη ριθοδά τορεῖδποσ ἴῃ {Π6 

Ὀταβεηΐῖ πδεγδῖινα νΈΎῪ τ θοπδηιοδ ἑν, δηα τῇ τογεῖὶν ἃ ἔενν 

ΨΘΥΥ υηδυοοαβϑία δἰίεπηρῖα ἴο παγπιοηΐβδα ἴδεπὶ (168; 56 
αἶθο οἡ 1625 57), | 

Τῆα βἴοσυ οὗ Ὠαΐῃδη δηά Αδίγδιη 15 οδσ ἴδῃ {ΠπῸ δ᾽ ϑίοη 

ἴο ἰξ τη Ὁΐϊ. σιδ; δηά, ἴῃ νίενν οὗ ἴα οἷοβε δἰ πη] γι οὗ 186 
ΡἈΓΑΒΘΟΪΟΡΎ, ἰΐ 15 ργοῦδοϊε {παΐ της ἔογπι ἴῃ νυ] ἢ 1Π6 δυΐδοῦ 

οὗ Ὁϊ. τι τεδά Π6 βδἴογυ σοηϊαϊηθα ἴῃ6 ραβϑαᾶρ ποῖν σερτο- 

ἀυςεά ἴἰπ Νὰ. 1661). 834. 580,84 ὝὍὝΠΕ δἰϊυκίοη ἰπ Νὰ. 278 ἴο 
ΚΚογαῇ πᾶν 6 ἴΠ6 τεξδθποα οὗ ἃ νγῖοσγ Ῥδοΐς ἴο δη δϑδι]οῦ 

ραγί οὗ δι5 οὐνῆ παγδαίινθ, οὔ ἴδ6 σγαΐδεγθηος οὗ ἃ ἰαῖεσγ το. 

Ι͂ἡ οἰἴποσ οἂϑα 1 15. ὑργορδῦίθ, ᾿ποιρῆ, ἰῇ νίανν οὗ βδοσδ ἰαΐογ 

ΔΙυϑίοηϑ ἴο Κογδῇ οἠἷΐυ, ποῖ οογίαϊη, ἐμαὶ δὲ 1ῃ6 {π|6 1Π6 

βίογυ οὗ Κογδῇ ἢ᾽δά ποῖ γεῖ Ὀδεη πηϊϊεά ψτἢ {μᾶΐῖ οὗ Ὠδίπδη 

δηά ΑΡίγδηι. Ὁῇε Δ] 5ἰοηβ ἴῃ 5. τοδὶ 6:18. Νὰ, 269,- (ᾳ ραγδη- 
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(Π6515 ἰῇ ἃ ραβϑαρσὲ οἵ Ρ᾽), δπὰ Εσοοΐι8. 458 ςῇον ἔαδγη)Ἔατιῖν 

ἢ [ὴ6 ργοβϑεηΐῖ σοπιδιηδίίοη οὗ ἴδ 5ἴογίεβ.ι Οη 261}, 566 

ποῖα ποῦ. ϑοηι ἰδῖογ νυγῖογβ γοίογ ἴο Κογδῇ δἷοπα (16 11), 

50π16 ἴο Ὠαΐδαη δηά Αδίγαπιὶ δἴοης (4 Μδοο. 217). {πὰ Ξἴοτες 
οὗ αΐμδη δηά Αδίγαπι δπὰ οὗ Κογαῇ ννεγα οὐὔἱρίηδιγ ἀϊπίϊηςῖ, 

1ῃδη 5ίησα Κογαῇ δίοπε 15 γείεγγεα ἴο ἴῃ Νὰ. 28 νοῦ οοπιακ 

ἴγοπι Ῥ, δηά Ὠαίϊδη δπὰ ΑὈιγαπὶ δἷοης ἰῃ Ὠΐϊ. ττὖ, ([ΠῈ βἴογυ οὗ 

Κογδῇ 18 ργίθϑδε υ (Ρ), δπά ἔπε ϑδἴογυ οὗ ἢαΐπμδη δπὰ Αδίγαπη 

Ῥιορδεῖο (ἸΕ). Τμδθο σοποϊυβίοηβ ἀγα σοηβτγπιεα Ὁγ ἴδε [᾿η- 

δυϊςῖῖο δηά οἴπον ομαγασίογιϑίοϑ οὗ ἴΠ6 ἴἔπννο βἴογίθβ. 

ἴῃ 1γ (65). 1853, ν Ὡς ἢ Βδηρ8 ἱορεῖδεν δηὰ δ45 Ὀθθ σ'οη γα ΠΥ γεςος- 
ηἰθεα 845 ἀεείνεα ἔγοπι Ρ,, (ἃ πᾶν 8υδΠος ἴο ηοίΐος ἃ ἔενν σμαγδοίογϑιῖςβ οὐΪυ, 
ΒΟ Οἢ 8ἃ58 ἴδε νίενν οὗ 86 ““ρἵογυ οὗ Ὑδμν οἢ " δηά {με ἱῃεοορμβηὶς εἰουά ἰη 
177 (162) (86:6 ποΐε8 οὐ οἱδ τοῦ" 140), δηά [Π6 ἐογυΐα ἴῃ 17,5 6}; ἴῃ (δε 
νοσδδυΐατΥ, ποίϑ την (15 τ.) βενεγδὶ {{π|658, κὸ) (73 τ.} ἴῃ «717. 31. τγῖρπ ὅπ ἰὼ 
5. 9 185. ἣχρ (Ο(ΟΗ. 1785) ἴπ 17} 185, 2) ἴῃ 18᾽. Οα α. 18 δες τες 
Ὀεῖονν ; δηά, 458 σοπηεοίϊηρ ἰὰ νυν ΡῈ, οΐς {πε δέρῃ. “δἰΐδν" ἰῃ 18; 5εὲ 

Ἰηϊγοά. ὶ ει. 
Ιῃ 1τ6ὶ.-173 (169) ἃ5 Ὀείννεςη Ῥ δηὰά ΪῈ δηδ]γϑὶϑ ρίνεβ ἴῃς (ο]Ἱοτνίησ 

τοβυ] :-- 
ΤΕ τ6}} (ραν), 33:18. 25, 350. 270-22ι. 52. (ἀχοσρὶ 1451 οἶαυ5ε), 34, 
Ῥ 161} (ραγι!ν), Ὁ. 11. 16:28. 266. 576 (πηαἰη]γ),, δ. 17.-16 (165-20), 

Ῥ 'ᾳ ποΐὶ πδοπιορϑηδουβ, Ὀυΐ ἰ(ῃς δηδίγϑιβ οὗ ἰζ ἰηΐο 18 οοηϑίτὰ6ηξ δ] ηγεηϊς 
ἀο65 ποῖ γεϑί πιδί ΠΥ οἡ ἰἰηρυ σεῖς αἰβεγεηςοθϑ, μου ρ ἢ οογίδίη ρεου]!δεγιῖε5 
δτα ποιίςαδῦϊ]ς ἰπ 165:}}- 16. χ.γ]τδς 566 ΡὮ]]. Ωοΐε5 Ὀ6ΙΟ. 

Ϊω (δα ραγὶ 1υ5ὲ αϑϑϊρηῃεά ἴο 1Ε τοϊς ἴμο ἔο]οννίηρν οπασγβοϊογιϑι1ο5 :- 
“(δὲ εἰάετϑ" (1635), ορ. 1118 η. ; ““ βονίηρ ΠΏ πἸΠς πὰ ΒοποΥ (1615. 
ΟΡ. 135] ἡ. ; 5) (16]Σ; ΟΗ. 126), ὃ πῖπ (1616; ΟἩ. 222), ὈὙσι, δηὰ οστῦ Ἴσκ Ὁ3 
(1635. 9.3; (ΓΗ. 221, 124), ηὉ (67; ΟΗ. 52), τῖΒ ἃ πυπιῦες οὗὁὨ τχηἷπος 
ροϊηΐ8 ῃο(ἱοεά ἰῃ {με πιαγρίηβ οὗ ΟΗ. δηά ἴῃ 8οπια 08.565 ἴῃ (Ππ6 σοπηπλεηΐδγΥ 
Ὀεῖονν. [ἡ (δς ραγίβ δϑϑίρηῃςεᾶ ἰο Ρὶ, ποῖς "(δες ρίογγ οὗ Ὑδῆνς " (169), 
δηα ΠΡ οοηβίδηξ ν, Ἴπη2 (165; ΟΗ, 22), ὋκΣ . ... ὭΤ (16: 35. 36 1.71; ΓΗ. 
18ς), 9125 (165; ΟΗ. 52). 

ΤΠουρἢ πειϊίμεγ οὗ τὰ πιδῖη {Παπιε5 οοπιδιηδα ἴῃ ο. 16 ἰ5 

Ῥτεβεγνοά αὐ ἱπίδοϊ, δηα ἴδ {πΠἰγὰ (566 Ὀεΐονν, Ρ. 192 ἔ.) ννὰ5 
πανοῦ πτοία ἴδῃ ἃ ραγδϑδίίο ρον οὐ ἴπ6 σοπιδίηδίίζοη οὗ 

16 ἔννο οτἱρίηδὶ ϑἴογιεϑ, βοῇ οὗ ἰΐς ἢγδξ ἔνο οδὴ 6 50 

ΠΟΑΙΙΥ γτοοονογεά ἰπδῖ 1 ν}}} Ὀ6 ννεῖ! ἴο ταργοάιυοθ ἴπαπὶι, δηὰ 

σοοηϑδίον {πεῖν ἰεδάϊηρ᾽ πιοΐϊνε5 δηά ριγροβα βεραύδίεϊυ Ὀεΐογε 

Ῥτιοσδδάϊηρ ἴο (86 ἀεία!]εὰ σοπιτηδηΐδτγ, τπουρ (πα ὑτε- 

{πὶ ΠΑ ΓῪ ἀἰϊποιδβίοη δηὰ {Π6 σοπιπιθηΐδγΥ ἅγα πιυΐι δ! ΞΌΡΡΪ6- 

τηθηΐδτΥ Γπγουρθουῖ. 



ΧΥ.-ΧΥΤΙΙ. 189 

: 716 γευοῖέ αραΐηεί ἐλ6 οἱοΐ αἰ λογίν ο7 οτος ὠπαθν ἐλέ 
Ζεασονελῖρ οὐ αέλαη απο Αδίγαηε αμπα ἢ ΟἩ. 

ΝΕαδεῖν ἴἢ6 ψ βοῖα οὗ ἴΠ6 5ΊΟΤΥ δ5 ἰἴ ννὰ5 ἰοϊὰ ἴῃ ΤΕ 56 Ὲ ΠΊ5 

ἴο Ὅδ Ῥγαοβογνεά ἤεγθ. Τα ρῥγϑοῖβα ογρίηδὶ ἔογπὶ οὗ (6 οροη- 

1 Ρ᾽ Ξεηΐδησαβ (ν.} 3) οδπηοΐ Ὅ6 τεοονεγεά; δηά βοπιεῖῃίηρ Ὀ6- 

ἴἔννεση [6 ορεηϊηρ δηά ννῆδὲ ον ἔοϊΐοννβ 'ἰπ ν. 15 Ὥδυ πᾶνε 

Ὀδθη ἴἰοϑί. 

1 Απά Ὠείδδη δηά ΑΡίγδηι, 8ϑοη5 οὗ ΕΠ δΌ, δὰ Οὐ, ἴῃς δοὴ οἵ Ῥεϊείῃ, 
509 οὗ Εευδεη.... ΞΑπὰ τοβὲ υρ Ὀεΐογε Μοβεδβϑ.. . . ὔπηδῃ οὗ ἴδῃιμβ. 
13 Αηά Μοβοβ βεηΐ ἴο 811] ᾿Ὠδίῆδη δα Αδίγαα,, (ἴθ 8οῃ8 οὗ ΕἸϊδὉ : δηά 

ἼΠοΥ 544, δε ᾿} οὲῖ σοπὶα ᾧρ: 215 ἴἃ ἃ 83π|841}} ἰδίηρ ἴπαἰς (που δΒαϑβὶ 
Ὀτγουρῆί υ5 ὑρ ουὔἱ οὗὨ ἃ ἰδηὰ δονίηρ τυ ἢ πλκ ἀπά ΒοποΥ, ἴο ΚΙ] 8 ἰη [86 
νυ] σγηο55, Ὀυϊ που τηυϑὲ δε 5 παῖζε {πγβεϊζ α150 ἃ ὑγίωςς ονοσ υ8ῦ 
14 Μοσγϑονογς ἴδου δαϑδὶ ηοὶ Ὁγουρδί υ8ϑ ἰηΐο ἃ ἰαπὰ ἥονϊηρ ἢ τς πὰ 
ΠΟΙΟΥ͂, τος ρμίνεη 8 ἱππεγίίδπος οὗ δεῖϊά5 δηά νἱπογαγάβ : τνἱἱὲ δου Ὅοτα 
ουἷ [88 ογε65 οὗ πες πε ῦ ὅν εν} ποῖ οοῦϊα υρ. 1 Απὰ Μοβεβ ννὰ8 νεγγ 
ψυγοῖδ, δηὰ σδϊὰ υηῖο Ὑδαννοῆ, Τυγὴ ηοἱ Του ἴο (Πεὶγ οὔδεγίπρ : 1 ἢανο ἠοῖ 
ἰδίζκθη οὔὰ 858 ἔγοπι ἰβϑη, πο ποῦ ἢᾶνο 1 δυγί οηο οὗ (δῆ. 9. Απὰά Μοβος 

Γοβϑ6 ὺὕρ δηὰ νεηῖϊ υηἷο Ὠεαίβδη δηᾶὰ Αδίγδηι: δηά (δς οἷδδσβ οὗ ἴϑγδεὶ 
ἔοϊ!οννεά πω. ᾿δΑπά δὲ βαϊά, ᾿Ὠεραγῖ, 1 ργϑὰὺ γου, ἔγοῃι ἴδε ἰθηΐβ οὗ 
(8486. νὶοκεα πιεη, δηά ἰουςἢ ποϊπίηρ, οὗ {πεῖγβ, Ἰεϑὲ γε ὃς βερί ἀνΑΥ 
ἴῃ 811 (πεῖς 5175. 77 Αηά Ὠαίῆδη δπὰ Αδίγαω οδπια ουΐ, δΔηὰ 5Ξἰοοὰ δὲ {δς 
ἄοον οὗ ἴδοεῖς ἰοηΐ5, δηὰ ἐμοῖς νἷνε5, δηᾶ ἰποῖγ ϑοη8, δα ἰδεῖς {{{|Ὶ οἕα5. 
35 Απηὰ Μοϑβ68 βαϊά, ΗἩδγεῦνυ γε 5841} ον {μαὶ Ὑδῆννεβ Βαῖἢ βεηΐ πιὸ ἴα 
ἅο 411] (8656 νυνογίκ5 ; ἴπδὲ 1 ἢανὸ ποῖ ὅἄοηο ἰποπὶ οὗἁὨ λα ον τηὶπα. ΖΦ 1 
ἴπε686 ἤδη ἐϊε ἴδε σοιησοη ἀδαῖἢ οὗ 811 τωθη, ογ 1 {πο Ὺ Ὅ6 ν᾿ 5 δέϊες ἴδ 8 
νἰϑιἰδιίοη οὗὨ 411 ζδγπ ; ἰὔθη Ὑδῆν ἢ δι ποῖ βοηῖϊ ηὸ. Ὁ Βιυῖ 1 Ὑδηνν ἢ 
τλκα ἃ πον ἰδίηρ, δηά [86 σγουηά ορεὴ δεῦ πιουϊῃ, ἀπα δνυδίὶον ἴῃ επὶ 
αρ, ΜΙ 411 ἐπδὶ 8 {δεῖγβ, ἀπά 186 Ρὸ ἀοννὴ αἷϊνε ἰηΐο 5Πεοϊ; ἴῆδη γε 
5141} υπαἀεγοίδηά {παὲὶ ἴπ656 τε αν ἀεβρὶ5εά Ὑδῆνε. ὃ: Απά [ἴ σδπιε 
ἴο Ρ438, 85 ἢε πιδάε δὴ εηὰ οὗ βρεδίκιπρ' 411 (ῃς56 ννογάβ, πδὶ (ἢ σγουπά 
εἷἶανα αϑιιηάογ {πδὶ ννα8 υπάογ ἴπεπὶ: 8. δηὰά ἰδ δαγίῃ ορεηθα πες πιουίῃ, 
δηά βινδι!οννοα τοὶ ὑρ, δηά (Ποῖς δουβεῆοϊά5. 33:50 ἵππον, δηὰ δ]} (δδῖ 
"5 {Ποῖγβ, νοοῖ ἄοννῃ αἰϊνα ἱπίο 5860] : ἀπά ἴῃς δαγίἢ οἱοβεά ὑροῦ ἔμ 6πὶ, 
δπά {ΠῈῪ ρεγίϑῃεα ἔγοπι ἀπιοηρ ἴδς 856} γ. 5 Αηά 41] ἰβγαεὶ παῖ τνεσς 
τουηα δρουϊ ἰῃοπὶ δα δὲ ἰῃς οὐ οὗὨ δῆ : ἔοσγ {πεν 8δἱά, [,6ϑὲ (ἢ6 βαγίῃ 
βίον 05 00 450. 

ΤΠδ ροπογαὶ ἀγς δηά ρυγροβα οὗ ἴῃ ϑἴογυ [5 οἷδδγ. 

Ὠαίῃδη δηὰ Αδίγαπὶ ἀγα Ἐδιρθηϊί65, δηα ἃς βυοῆ πηοπιῦοῦϑ 

οἵ τὴ6 {τὲ ννϊοῦ οὔοα ροϑβϑαϑβαά, θὰαΐ μδά Ἰοβῖ, 6 ργι πίον 

(ερ. ἀπ. 4953) [πῃ βοπια ννᾶῦ, ποῖ ραγίϊουΐαγγ ἀεβηαδά ἴῃ ναὶ 

Γοπιδίῃβ οὗ {πὸ δἴοσυ, ἴπον μδά ἀϊθρυϊεά {π6 βιυρτγεπίδου οἵ 

Μοβεβ (ν.15). ὙΠΕΥ ἀεῖν Μοβεβ᾽ βυπηηίοηβ ἴο αἰϊεηαά Ὀεΐογα 
Πίπι; υρόταϊα πὶ τυ τῆ6 οἷά ἰδὰηξ ὑπαὶ πα δά ηοίῖ δ16116ἀ 



[90 ΝΌΜΒΕΒΒ 

15 Ῥγογηῖδα ἴο Ὀγίπρ [ἤδπὶ ἰηἴο ἃ ἔπι 0] Ϊαη, Ὀμὰς ᾿ηςίοδά 

δά Ὀγτουρδς ἴπδηὶ οὐυἵ ἴο ἀϊ6 ἴῃ [6 νη]! ἄθγηθβ5; δηα οἤδγρε 

ἢϊπὶ Ψ Π ρῥ]αγίηρ [Π6 ργΐηοα ονοῦ ἴπ6 ρεορίβ οἡ ἴπ6 βίγεηρτῃ 

οὗ {π6 ργοπιῖβος 6 οδπηοί 161, ὙΠοτγα 15 ποϊῃίηρ᾽ ἴο ᾿ηαϊοδία 

(παξ (ἢ6 τοῦ ]ΠἸοὰ αχίοπαάς Ὀεγοηὰ {πὲ Ἐεαιδαηϊίαβ, 1 πάθεα 

Ὀεγοηὰ δα ἱπηπιεαϊ!αΐα οἴγοῖα οὗ ϑαΐμδη δηὰ Αδιγαπὶ. ὉΤῆῃε 
τδυπτηρ᾽ πιοσϑαρα, 1 Ἰητεπ δα ἴο ραίη ἔπσίπεσ συρροτγί ἔογ ἴῃ6 

το Όο]5, [411}ς οὗ 15 ρυγροβο, ἔογ Μοβεβ 15 δοσοπιραβηϊθδα ὃν ἴῃς 

“Ἅ ο]άοτβ οἵ [ϑγδεῖ,᾽" [6 γεργεβδθηίαζινες οὗ [Π6 τυῆοΐα ρεορῖε, 

ἤδη ἢ ροΘ5 ἴο ἴπ6 αυδγίοτ οὗ Παΐπδη δηά Αδίγαπι ἴο ἰγεδΐθη 

{π6πὶ ἴο πεῖς ἔδοθ. ΤὍΤῇς αϊνίηα ᾿υἀρπιεηῖ, 5Κκ {πΠ6 [υἀρ- 

πιθπὶ οὐ Αοἤδη (705. γϑ ΤΕ}, ᾿πνοῖνες. [6 Βουδποῃοῖϊάς δηά 
απ ΡΊΠΡΒ οὗ [6 οἥεηάοτγο; Ὀυΐ [6 Οἡἶἷγ Πουδοπμοϊάς αβεοϊεά 

ᾶἃῖθ ἴποβα οὗ αΐῃδη δηὰ Αδιίγαπὶ: “Ἢ 411 1[5γδβ] ᾿" Ἄβοδρβϑβ. 

Οεγίδιη ἔδαΐυγαβ ἴῃ ἴδε βἴογυ, 0 Οἢ 85 ἴπ6 γεἀυπάδησα ἴῃ 

ν.53-8ὲ ληά ἴῆ6 ρῥγεβεηῆςα οὗ αἰξεϊποῖΐνα πγᾶγίςς οὗ Ὀοΐῃ } δπὰ Ε, 
Δα 1 ργορδῦϊα τῆ δ 1ἴ ἰ5 1η 1561 σοπτροβιῖα ; Ὀπῖ [ἢ6 Δῃ δ] Υ515 

οὗ {πε656 ἴννο βοιγοαϑ σδὴ ΟὨΪγΥ ὃ6 οσαγγιοά ἱπίο ἀείδιϊ ἰη [ἢ πιοσῖ 

τἰοηϊαίινα αν. ὉΝΒοίδεγ Ἷ δπὰ Εὶ ἀπξἔᾶογοα πιαΐθυ!γ ἔγοπι οπα 

δῃοΐπον ἀδροπάβ οἡ ἴπ6 νίενν θη οἵ Ου ἴῃ ν.ΐ δηά “τῆ 

οβετγίηρ " ἴῃ ν.ἕ ἥδ, 

Ὠϊ., Βδοοη, δηά (ΓΗ. ἀείεςϊ ἃ βἴοσυ, δϑϑοι ρηδά ἰο ἵ, ἀἰξεϊηρυϊΞῃ  α ἴγοπὶ 
ἴδε βἴογυ οὗ θαίηδη δηά Αδίγδῃ (δϑϑιρηδα ἴο Εἰ ἱάσρ εἶν οὐ ἴδῈ σεουπὰ {μαὶ 
11 5 ᾳυοίεά ἰη Π1.), ρα ὉΥ ἰἴ8 πηαϊκίηρ, ομα οὗ {π6 ἰσδάδσβ οὗ {8 γονοῖὶϊ 
Οὐ ἴϊπ βοὴ οὗ Ρεϊεϊῃ, Ὁυϊ πιαϊηἶἷγ ὉΥ ἰΐ8 γεργεβεπίϊηρ ἴῃς σδυβα οὗ {δε 
τενοῖς ἰο ανα Ὅεεη, ἰῃ ραγί δἱ ἰθαϑί, γεϊ! σίου, δηὰ ἴο ἕανο ἰαϊη ἴῃ ἃ οἷαὶπὶ 
οὐ ἴπε ραγὶ οὗ δε πιδϊσοηΐϊεηί8 ἰο Ἔχογοῖβα βδογιῆοϊαὶ διποϊίοηβ. ὙὨὶβ 15 
ἀεϊεοϊεα ἴῇΏ Μοβεβϑ' '᾿νογάϑ, “"γσεβρεοῖ ποῖ Τῆου ἰδμεὶγ οἴξεγιπρ " (ν.}5). 

ϑίαγίηρ ἔγοσι (8686 ροϊηΐβ Ββδοοῦ γεσοηβίγιςϊ8 [5 δίογυ δί ἰεηρίη, οουι- 
διηϊηρ ἢ Οη, Κοτγδῇ (Βα βοὴ οὗ Κεηδζ. Ηΐς δριι65 ἰμδὶ [ῃ15 βἴογυ 5 (ῃς 
4515 οὗ Ῥ'΄ 5, νῆο οδίδίηϑ ἔγοτι ἰξ ἴῃς ἤδπιὸ ογδῇ δηὰ (Π6 γεϊϊρίουϑ σδυβο 
οὗ (δε γενοϊ, Μογεονεσ, ἰὰ νὰ 118 γεβεπίδπος οὗ [8 βίογυ ἴο Ρ΄8 {μαὶ 
Ἰεὰ (δες εαϊίος ἴο οοπιτϑίηα Βα βίογυ οὗ 1ΕῈ τ τμδὶ οὗ Ρ, ψ ΒΙΟὮ, 50 ἴἰὶ ἰ5 
δτρυεά, ες ννουϊά Παγαάϊγ αν ἄοης ἰἔ ἰμαὶ βίογυγ δα οοηϑιϑίθα τῆθγοὶν οὗ 
ἃ. οἷν! γενοῖὶ οὗὁὨἨ Ὠδίμδη δηά Αρίγαπι. [ἢ δἷϊ ἱπιρογίδηϊς γεϑρεςῖβ Βδοοῦ 15 
ἰο]οννεά ὃν ΓΗ. ννῆο δηδῖγϑβα {δι:85--- 

]. ΜΝ. (᾿“ δηὰ Ου πε βοὴ οὗ Ῥεϊδι ἰοοῖς ᾽), ἸΣ "6 (1ο ““Βοπον "), 15: "δῦ. 5) 
(ἔγουι ““δηὰά (ποῖς νυῖναϑ "᾽.), 25:81. 55 (ἢο ““Ἰηἴο Θ86οΐ ᾽"). 

Ἑ. Μ.} (" δηά ᾿αίμδη βδηὰ Αρίγαη, ἴδ 8οη8 οὗ ΕἸ ΑΌ, 8οη οὗ ευθεη, 
ΓΟΒ6 ὕὉρ Ὀοΐοτγε Μοβοϑβ8᾽),}2- 140. 35. 100 (Δῃά Ὠεαίμδη... 6:15), 33.- 585. 

Οη ἴῃς οἶδε δαηά, ““Οη {86 8οη οὗἉ Ῥεοϊείῃ " πιᾶν δὰ τλογεῖν ἴδ ς ογοδίϊοω 
οὗ ἱεχίυδὶ οογπιρίίοη ; δηὰ Μοβεβ᾽ τεΐίεγεηος ἴο {86 “οἤδθσγιηρ" οδῇ Ὅς, 



ΧΝῚ.--ΧΥ ΤΙ]. ΙΟΙ 

ΚΠΟυΡὮ Ρεγμδρβ ποῖ δ᾽ ἐορείβεν βαιβίδοίογΥ, εχρίαϊπεά νἰϊδους {πε 1πὶ- 
Οἱ οδίίοη σίνοη ἴἰο ἰδ οὐ ὨϊΪ. δαηὰ Ββδοοη. ἴη ἰπαὶ οϑϑε 20 γεβϑοῦ γεδίη5 
ἴον βιυρροκπὶηρ ἰμδὶ (δε δίοσυ οὗ 88 γονοῖς να 5 ἰοἱά ἰπ δὴν βυδϑίδης αν 
«Στ εγεηὶ ἔογτ ἴῃ ἴδ6 ἔννο δουγοαϑ. 

2. 7.6 γευοΐέ οΥ) γοῤγεσομέαξίυες ο77 ἐδλ6 τολοίδ ῥοοῤίε περι οἷδν 

ἌἌογαλ ἀραϊηδέ 1λ6 Σουΐζος (γοῤγοσδονείοα ὃν λ705ε5 πα “447Ὸ}}) 11 

αἱηπαιοαζίονι ο7 ἐλεεῖν ἐφμαὶ λοϊέγιοες (Ῥἢ). 
ΤὨΙϊ5 πδγγδῖνα Γη5 85 [Ὁ ]]ον5 :- 

3 Νοῖν Κογβϑδῇ δηά βοπιὰ πε οὗ [δ οδ άγοη οὗἨ ϑγαοῖ, ἔτνο δυηπάγεα 
δηά δῆγ, ργείωοεβ οὗ ἴδε σοηρτερδίίοη, οδι θα ἰο πηεείηρβ (Ὁ ἤιε οὗ 
τερυΐϊε).. . .9 5 δηά ἴδμεν δϑϑοηϊδὶεὰ ἰμΒεπιβεῖνεϑ ἰορεῖμος δραϊηϑὶ Μοβεϑ 
δηά ερδίηβι Αδγοη, δηά βαϊὰ υπΐο ἴδει, Επουρῇ [γε 8οη8 οὗἉ [,Ἔν],] ἴον 
811 {πὲ ςοηρτερδίίοη ἃγὰ ΒοΙ͂γν, Ἔνο σὺ οπα οὗ ἴμεπι, απ Ὑδον ἢ 18 Δαιοηρ 
(πεπὶ: (ὃ ὙΒεγείογε ἔμεη ἢ γα ὕρ γουγδεῖνεβ δῦονε (6 Θ556 Δ οὗ 
Ὑδαν ἢ 2) 4 Απά ψοθη Μοβεβ δοασγὰά ἰξ, Βα [61] ὑροη 818 ἴδος : ὃ δηά Ὡς 
Βρδαῖκα υπίο Κογδαῇ δηὰ υπῖο 41}. .. ϑαγίωης, ἴω 1ῃς. πιογηΐϊηρ Ὑδαννεῖι 
ὙΝ111 πγαῖκα ἵκηοννη ἢίπὶ ἱμαὶ 8 Ηἰ5 ; δηὰ δίπχ (ῃδὲ 8 Βοῖγ νν"1}1 Ης οσαυβο ἴο 
ςοπὶς ἢδᾶγ υηἴο Η!ηὶ : ἀν θη δἷπὶ νοηὶ Ηδ 8}411 οδοοβε ν1}} Ης οδυϑβὲ ἰο 
σοι ποδγ υπΐο Ηἰπι. 5 ΤῊ!5 ἀο: ἰδίκα γου σεηβεγϑ; ᾿δηάρυϊ γε ἱπεγείη, 
δηά ρυὲ ἰηοεηδα ὑροῦ ποι Ὀεΐίοτα Ὑδῆννεῆ ἴο-πιογγοῖν Σ δηὰ ἰξ 81} ὃς 
μδὲ (Βα δὴ σοὶ ὙδῆννεΒ ἀοίἢ οἤοοβε, δα 5841} Ὀς Βοῖγ. 15 Απὰ 
ἀδαγ ἰοοῖς ἜΥΕΤῪ πιδῇ Ὧ19 σοβεγ, δηὰ ρυΐ ἤγε ἴῃ ἰμδπὶ, ἀπ 1α1ἃ ἰποδηβϑε 
1βοζθοη, δηά βίοοά δἱ ἰῃε ἀοογ οὗ (ῃς ἴεηϊ οὗ πιοεϊίηρ τ Μο565 δηά 
Αδοη. 35 Αηὰ Κογδὴ δϑϑεπιοῖεα 411 ἰῆ6 οοηρτερδίίοη δρδίηϑι {Π 6 πὶ 
υπΐο ἰδ ἀοον οὗὁἩ ἰδ ἰεηὶ οὗ πιεεϊϊηρ : δηὰ (86 μίογυ οὗ Ὑδῆν ἢ 
δΔρΡεδτγεά υηΐο 411 ἰῃε οοηρτερ ἰίοω. 

᾿ 39 Αηά ὙΥδῆνεῖ βρακα ὑπο Μοβαβ δηὰ υηΐο Αδίοη, βαγίηρ, 3): ϑερᾶ- 
γαῖς γουγδβεῖνεβ ἔγοπι δηιοηρ (Π15 σοηρτερδίίοη, ἰδὲ 1 τῦᾶῪ σοηβυπια 
1ῃ δα ἴῃ δ πηοπχεηῖ, 53 Απὰ {πο Ὺ 611 ἀροη ἐμεῖς ἕδος, δηὰ βαίά, Ο σού, 
(8ς Οοὰἁ οἵ ἰδ 8ρίγι(8 οἵ 411 ἤεϑῇ, 58:81} οπα τδῇ βἰη, δηὰ υἱὲ Του Ὀς 
τυγοῖ ἢ ἢ 411 (ἢ οοηρτερδίίου "Ὁ 3. Απά Ὑδῆνεβ δραΐοε υπίο Μοβεϑ, 
βαγίηρ, ᾿Ξ ϑρεδαῖκ υηΐο {Βα οοηρτερδίίοη, βαγίηρ, (δὲ γα ὕρ ἔγοητι αροιυϊ 
(ῃς ἰΔθογηδοῖο [οὐ Ὑδῆννθ ἢ]. 5 Αηὰ πε βραΐῖε υὑπῖο ἴδ οσοηρτερδίϊοη, 
δαυϊηρ ... Ἦν 8ο ἴΠ6γὺ ρμαὶ ἴδεπὶ ὕρ ἔγοπι ἔπε ἱδρεγηδεῖς [οὗ Υδῆν ἢ) 
Οὔ ὄνογΥ 56, 85 Απά γε οσδπια ἔογῖ ἢ ἔγοπι Ὑδηννεῖ, δηά ἀδνουγεά {πε 
ἱννο δυπάγεά δηὰ ΠἅΩ͂Υ πιεὴ ἰμδὶ οἴεγεα {πε ᾿ποεηβ6. 

4716 (164) Βυῖ οἡ ἰδε πιοῖγονν 411] ἰῃς Ἴοοηρστερδίίοη οἵ (86. ομϊ!άγοη οὗ 
15γαϑὶ πιυγπιυγοά ἀραΐϊπϑὶ Μοβεβ δηά δραίηβὶ Αδγοη, βαγίηρ, Υ8 ἢδνε 
κι|Πεἀ τῆς ρεορὶς οὗἩ Ὑδηνο. 7.02 Απὰ ἰδ οδπιε ἴο ρα485, ννῆεη (Π6 οοη- 
στεραϊζοη ψγΜ8.5 δι5358ἊπΊῦ ]οα ἀρ αϊηϑὶ Μοϑὲβ δηά δρδίηϑί Αδγοη, (δαὶ πεν 
Ἰοοκεὰ ἰονατγά (δες ἰςηΐ οὗὨ πιεοῖίηςν : δηά, ὈἊποϊά, ἰδς οἱουἃὰ οονογεά ἰἰ, 
δηά ἰῃς ρίογυ οὗ δῆτε ἀρροαγεά. 8 (48 Απὰ Μοβοβ δπά Αδγοῇ Ἵοᾶπιε 
ἴο ἰῃς ἔγοηϊ οὗ (ἢς ἰεπὶ οὗὨ πιεεϊϊηρ. 95.(5) Απά Ὑδῆννεῃ βραῖκα υπῖο 
Δίοβε5, βαγίηρ, 19 (6) (σεὶ γοῦ υρ ἴγοηι ἀπιοηρ (Π8 σοηρτερδίίοη, παι 1 
ΠΊΔΥ σοηδυπια ἴδεδηιὶ ἴῃ ἃ πιοπηεηῖ. Απά {πεν ἔεϊ! ὑροη {δεῖν ἔδοοβ. 
1. (Ὁ Αηά Μίοβε8 5βαϊὰ υπίο Αδγοη, Ταῖκε (ὮΥ σεηβογ, απηά ρου γα ἱβογοίη 
ἔτοτι ΟΥ̓ (ἰΒς δἰίαγ, δηὰ ἴδὺῪ ἴπσεηβδε ἱπεγοοη, δηα σᾶγγυ ἰὶ αυΐς Κὶγ υπηῖο 
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{πε οοηρτοραίίοη, δηα πιαΐκα ὑγορίἰαἴϊομ ον (ἴτε δὶ: ἔογ {πε τγδῖβ δὴ 
Βοπο οιἱ ἔγοπι Ὑδνοῆ ; τῆς ρίαριθ 8 Ῥερυη. 13 (7) Αηα Αδγοη ἴοοϊ 
48 Μοβεβ βρᾶξε, δηά γϑὴ ἰωηΐο ἴδε πγάϑῖ οὗ ἴῃς 4.5 "επιῦϊν ; δηά, Ὀεμοϊά, 
ἴῃς ρίαριυε ννὰ8 Ὀοεσζυη δπιοηρ ἰῃς ρεορῖεα : δηὰ κω ρυῖΐ οἡ ἴῃς ἵἴποεῆβο, 
δηά τηδάς ῥγορίἰδίίοη ἔογ ἴπε ρεορῖίθ. 13 (8) Αηά ἴα ςϊοοά Ὀεΐτνεοη ἴῃς 
ἀεδὰ δηά {πε ᾿ἰνίηρ ; πὰ [Πς ρίαριε νὰβ βίαγεα, 34 (ἢ Νοῦν [Π6γ {παι 
ἀϊεά ὃν ἐδς ρίαρσιο ννογε ουγίεεη ἰΠπΠουδαπα δηά βενθὴ δυηάτγοά, Ὀεσὶ ες 
{16 ἰπδὶ ἀϊεά δϑουϊ ἴδε πιαίίεν οὗ Κογαῇῃ. 15 0) Αηὰ Αδγοη γεϊυγηοα 
υηΐο Μοβ65 υπίο ἴα ἄοον οὗ (ῃς ἰοηΐ οὗ πιεοῖϊηρ, [1.6 ρίαρσυις μΒανῖηρ 
Ὀδοη βἴδγυϑα, 

Τἤδη ἔο]ον ἴῃ ἱπιπιεάϊδία βεαυθησα [π6 βίογυ οὗ {πμ6 ὈΪοβϑοπ- 

ἴῃ οἵ Αδγοη᾿β β(ιοἷς ἰὴ νπαϊσοδίίοη οὗἩ (6 σι ρογου Υ οὗ [μον] 

(ιγ16-25 ἀ-δῦ, δηά {πα τορι διϊοηϑβ ἔογ [86 ραγγηθηΐ οὗ ἄυδ5 ἴο ἴπ6 
ργαϑῖβ δηά 1 ονιἴα5 (ο. 18). 

ΤὮδ ταδὶ ροϊηϊ οὗ [5 ἱπιρογίδηϊξ Ξίογυ τνᾶβ ἕοσ ἱοηρ' ορϑουγεά 

ονίηρ ἴο {π6 δάαιεοηβ πιδάθ ὉΥ ἃ ἰαῖεγ συ χῖογ, νο ταγηεά 

Κογϑῇ δηά ““ 41} ἢ15 σοπίρϑην " ᾿Ἰπΐο 1,ονιῖ65. Κογδῇἢ᾽ 5 σοι ρΔ ΠΥ 

ἴῃ [Π15 5ΊΟΥΥ δα μοΐ 411 1,ονὶῖθϑ; ὑσγοῦδοΪΥ ποηθ οὗ {Ππ6πὶ εγα 

[,ονῖῖ65 ; τῆς ἔννο ρδγί65 ἴο ἴπ6 βίγυρρί!α ᾿πγουρῆους ἀγὸ Μοβες 

δηᾶ Αδγοη (45 γαργθϑαητηρ ἴΠ6 [μον1 65) Ο ἴηδ οἠδ 5'άδ, δπά 

“18 ψῇοΪε οὗ (ἢ6 σοηρτερδίίοη;,᾽ 2.6. 16 ννΠοΙα οὗ {Π6 ταξὲ οὗ 

{π6 ρεορΐίβε (ορ. 12 π.}, ου ἴπὸ οἵπεσ. Αϑβοοϊαϊεαὰ τ Κογδῦ 
ΑΓΕ 250 ρτγίησοβ οὗ [Π6 ““ σοηρτορ δίίοη᾽᾿ (162), “.6. οὗ 411 15 γδεῖ. 
Ἰζογδῇ ομαπιρίοῃϑβ πὸ σᾶυ56 οὗ ἴπ6 ψῇοΐε σοησταρδίίζου (165), ἀηά 

{Π6 ρεϑορΐε 'ἀδητν {πεπηβεῖνος ἢ [Πς ἰεδάεγϑ ἤδη ἴΠ6Ὺ ρογισἢ 

ὉγΥ ἴῃ6 αἰνίπα ᾿υάρπιεηξ (1γὅ (164)). Τῇ νΐεγ οὗ 2γ7γ8 αυἱΐε 

οἰδαῦῖν δϑϑυπιθβ ἔμαΐ Κογαῖλβ ἕο ονναῦβ νοῦ ποῖ Ἂχοϊυβίνεῖν 

[,ἐνίἰε65, ἔογ 6 ρ'ο65 ουῖ οὗ ἢ15 τνὰὺ ἴο Ἔχρίαιη {πΠαξ ϑεϊορμεδαά, 

τπουρἢ ἃ Μαπαδϑϑιίθ, νγδ85 ηοΐ ἃ ἰοϊϊΐοννεσ οὗ ἴζοταῇ. ΨνΠδη ἴΠ6 

ἰηἰγασῖνα ρα 55 ΑΡῈ5 οὗ Ῥ᾽ αν Ὀδδθη ταπιονθά, ποῖ ηρ᾽ ταπιδὶη5 
ἴο ἱπάϊοαῖα {παῖ οἰἴμεγ Κογδῇ ΠἰπηβοῖΓ οὐ ΔηΥ οὗ [15 ἔο ον οΓ5 

γαῃκοά ἴῃ Ῥἕ δ5 [δνιἴ65. 
4. 76 οἱαΐηε οὗ ἐλ6 Ζουϊέος ἐο ῥγίοεϊϊν ῥγίυϊορος (ῬῚ). 

Ι͂ῃ ο. τόῇ. {ποτα ἀγα πον ἰπϑεγίεα ἴῃ ῬΡ5 σἴογυ οἵ Ἰχογδαῇ 
βδανογδαὶ ραϑϑᾶρὲς νη οἢ ΌΥ ἘΠ|εὶγ βίυα Ὀεΐγαυ {ΠπεῚΓ οτρίη ἴῃ 

[Π6 Ὀσὶ σον δοῆοοϊ, ὈιῈ τυ ἢ ταργαβσοηΐ δὴ δηϊγεῖν ἀϊβογοηῖ 

ροϊηΐ οὗ νειν. Τῆδδ6 ραϑβϑαρθβ, ἡ ]Οἢ ἤδνογ ἐογηιθα δη ᾿πάο- 

Ρεημάεξηϊ βίογυ, δὰ 165.11. ὕ16{. χυγ-δ (16586-40) 1ὴ δάάϊτίοη ἴο {παῖ 
ρατῖ οὗ ν.; τ ΒΙΟἢ οοπῖδιηβ ἴΠ6 σαποδίορΎ οὗ Κογαᾷβ. [ἢ ἰπε56 

νοῖβας5 811 ἰϑγδοὶ Ἴχοθρίὶ [μεν] ἄγορ δπιγεῖνγ ἰῃῖο (ἴἰὸ Ὀαρῖκ- 
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δ τοιυηά, ἔογ ἔθου ἢανα πὸ σοηοοίῃ ἴῃ [15 ἀϊδρυΐα  ἴπ6 βἔγυρρ] 

15 σοῃπῆηαά ἴο {Π6 ἰγῖδα οὗ [μον]. Τῇ οδ]εοϊ οὗ 656 ραϑϑαρεϑ 

ς ἴο οοηάεπιῃ ἴπε ποη-Δατγοηΐο 1 νιῖ65 ἔοτ βϑοϊκίηρ ἴΠ6 2᾽2651- 

ποοά. ΤὨϊΘ σοπιαβ οἱ οἰ ΑΥΙ͂Υ τη 1651}; Μοβαβ γΓεσορΏϊ 565 ἰπ 

τὸ γε ῦε]5 ἃ οἶδδ5 αἱγεσαάν ἀϊκιϊηρ 564 ἔτοπι ““ἴης6 σοηρτορδ- 

τίου οὗ [ςγδοϊ,᾽ δηά δαάπηιιοα ἴο ἃ οἷοβοῦ δοοθςβ ἴο Ὑδῃ;νῆξ. 

[τ 15 πο ἰοῆρεγ πεγὰ ἃ βίγιρρ)ε ἔογ δβαυδὶ γρῆϊβ ἔοσγ ἴπῸ νος 

σοηρτοραίοη, Ὀὰξ ἃ 5ἴσυρ  ]Ἔβ ἔογ δαὶ τρίς τη 8 οἷἶδ55 

ΞΠΔΓΡΙΥ τηλγκΚαά ΟΗ ἔγοπι ἴμε τοδί, Κογδῇ᾽ 5 ὈοπΠΊΡΔΩΥ δα ἤεγε 

Δἰτεδαν ἴῃ υπάϊθρυϊεά ροββεββϑίοη οὗ ψῃδξ ἴῃ ἴπ6 ἔογοροϊηρ 

ΒΈΌΟΓΥ [Π6Υ τ'β6 ἴῃ γενοῖὶ ἴο οἷαίπ). Ὁδε 5ᾶπιῈ ροϊηΐ οὗ νἱεν 15 

γεργεβεηίϊεά ἴῃ 1:γὶ δ (1656-40); ηοΐδ, Θβρεοῖδίϊν, ἴῃ πιογδὶ---ζλαΐ 
7:10 σἰγαηρ67 τολῖολ ἐς πο οὗ 1λ6 5664 97 «4ἀ7Ὸ} σ0716 ἨΦΩΡ 10 δ1ι77: 

171067156 δο,ογ γαλευελ (15 (1640)). Απά ἴο {μ6 5δηια ῃδηὰ νν6 

ΓΩΆΥ αἶϑο γεΐεν 16168--- -ἃ ράγα]16] ἴο τ68,- ἰῃ ΕΓ, 

ΎΤΠς ἰ᾿ἰηϑογίοα ρϑ5βθαρο8 γεῆεοϊ βοπὶα βίγυρρῖς, οὗἨ ΠΟ πὰ αν το 
ἄϊτεςοῖ τεοογά, Ὀοίννεθη (6 ρῥγίοϑδίϑ δηά ἰῆς [εν ε8. Τῆς αυοδιίοη [85 
Ὅδοη τς αἀἰδουπδοεά, δϑροςῖδ!ν ὃν Νορ εἰϑίείη, 2. Αἴαρ 7 τυΐρολένι 
Ῥνίοσίενη πὰ Ζουϊίεη δε ἀδη 7Ταρεν Ἐσεελίεϊς (1880), ΏοΟΒ6 ψνογῖκ 15 
τενὶεννοά ἴῃ δὴ ἱπιροτίδηϊ ἀγίϊοϊς Ὁγ Κυσδηεδη ἴῃ ΖΑ. Ζέ. χχὶν. 1-42 (ΞΞ σεσαηι- 
νος Αδλαπαϊεηρεη, εὰ. Βυάάσ, ρΡ. 46ς 8.), (π6 οἱοβίηρ, βεοϊίοη οὗ ψ Ὡϊ ἢ ἴῃ 

Ὀδτγίϊσυϊαν 6415 τυ ἢ ἴδε ρίαος οὗἩ Νυ. 16-18 ἴῃ {π6 ἰδίου οὗ 186 ρῥγίοϑβί- 
Πποοά, ΨΜοροϊϑβίείη 18 ἱποϊπεά ἰο ρίαςε ἐς βίγυρ!ε οὗ ἴῃς 1, εν 68, τεβεοίεά 
ἴῃ 58 δα ἰοηϑ ἴο Νυ. τ6 ἢ, Ὀεΐογε πα οἷοβε οὗ ἴῃ σἵἢ σςεοηΐ. Β.Ο.; Κυδηξη, 
τυ ποτὰ γοαϑοη, πο π 65 ἴο ἃ ἰαΐες ἀαἴῖ6. (Οεηίϊιγί65 ἰδίοσ, ἐνεη θη (ἢ 6 

[,εν᾿ῖ65 δά 5ιηΐς ἴο ἴδ6 πε ρηϊἤοδηϊ ροβιτίοη νῃῖοἢ {πὸ ν Βεϊά τῃ πε 151 
ςοηΐ. Α.Ὁ., {πον γεὶ δυςςςεεαοσα ἴῃ πηαϊκίηρ᾽ ΒΟΟά 8 πιίηος ργεϊςηδβίοη ἴο ργι Ἔϑ 
Ὀτγίν!εροϑ, οδἰδιπίηρ ἴγοπι Αρτρρα 11. (6 ρδς ἴο εδᾶῦ ἴΠ6 ῥγ 51 ᾿ἰηση 
(105. 4.2. χχ, οὗ). 

1,2. Το Ἰοαάοσβ οὗἨ 86 Τ0Ὁ611101.---Τ Π656 ἀζο, δοοογαάϊηρ ἴο 

ἴπ6 ργεξεπέ παγγδίϊνα, ἃ [νονιῖς, Κογδῇ, δπά τῆγες ευθεηιϊῖθ9--- 

Ὠαῖπδη, Αδίγαπι, ἀπά Ου ; δἷξο ἵνο δΒυπάγοά δηά ΠΥ υπηδηγδά 

ες ῥγηοθ5." ---οΟὀὑἀζογαξ, ἐλθ 5οη οὗ λα», ἐδ ςογι ο77 αδλαίλ, ἐλ δοπ 
οΥ Ζουΐ Ἐχ. 615. 18. 21 τ ΟἩ. 653: ΟἿ) οΥΤῈ ΟἹ (612 33), ὙΠΕ οἶδιυια 
15 ἔτγοπὶ Ρ; δυΐϊ {Π6 ρἜποδΪΟΡῪ ἄοθβ ποῖ ἄρρεαγ ἴο δε δηοιεηΐ; 

1ἴξ 5 δαγίϊοῦ ἰπ οτἱρίη ἴδδη ΟΠ. (566 ργασδαϊηρ᾽ γοίεγε 68), 

Ὀις ἰΔἴογ {πα Ῥέ; ἴογ Εχ. 613-29 ς δὴ :ηβογίίοῃ οὗ Ῥ᾽ θεΐννθθη 

ἴδε υδϑίίοη οὗ ἔχ. 6132 δηά [6 δηβινοῦ οὗ γ᾽ ἴὴ ῬῸΡ ἡδγγδίϊνα. 

Α οοτγίδιϊη Ἰχογδῆ, οὐ ἴΐἸὸ οἵἴποῦ ἢδηά, ἀρρϑαῦβ ἴῃ 1: (ἢ. 243 δ5 

ἀεσοεμάδαὰ ἴγοπὶ [ἀν (τ ΟΙι. 28) ἀπά δ5 “"βϑοη" οἵ Ηοδτοη. 

13 
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Νον 86 [ον οα] Ἰζογαῇ 15 ἃ ““μοῤλοιο᾽" οἵ Ἡδῦτοη (Εχ. 

618. 5) [115 ἐπογείογα ΒΙΒΆΪΥ ῬΓοΟΌΔΌΪα Ὁ τπᾶὶ ἴδε ἴννο Κογδῃς 

ΔΓΘ ἴῃ γε Δ }Πγ οἠα δηά {πὸ βαπια; παι Ιζογδῇ οὗ ᾿υάδῃ νά5, ὉῪ 

ἰαῖετ σιεηθαϊοριϑῖβ, οοηνογίεα ἰηΐο ζογαὶ ἴῃς [οντῖ6, υ5ὲ 85 
πὸ οΥρΊ ΠΑ ΙΥ ἘΡρΠταϊπιϊία ϑαπιυσὶ (1 5. 1}- 19.) 15. ὑγονι ἀεὰ ἴῃ 
Ιαΐον ἔἰπγεβ νυν τ ἢ ἃ 1 ντἶοδῖὶ ἀδβοθηῖ (1 ΟΠ. 618 5, ὙΠογα τνᾶβ 
βοοΐ τϑάβοῃ ἔογ ἴδε ἐγαηϑίογηηαίοη ; ἔογ Κογδῇ ννᾶ5 6 Ἔροῃυπὶ 

οὗ 8η ἱπιρογίδηϊ γριά οὗ βίηρετγβ (ορ. ἴπ6 1165 ἴο 5. 42--.0) 
0 δεσδπὶθ ἱποογρογδίθα τυ ἴπ6 [ονῖ65, ργοϑυπηθ Ὑ δῖ 

50ΠΊ6 {Ππ|6 βδυρβεαιδηΐ ἴο ΕΖγα, τ᾿νῆδη [Π6 ϑΏροΙΘ ψεγα 511} 

ἀπε ρσι ϑη δα ἔγοτῃ [ονἱτε5 (ΕΖ. 24).}} ϑδἴηοε ΡῸ 5 βίογυ ες 
ποῖ γδαυῖγα ζΚογδᾷ ἴο ὃ6 ἃ [,ονϊῖα, Ὀυῖ ταῖμογ δχοίυθβ σοῦ δὴ 

οσριη ἔογ {πε ἰεδάδγ οὗ ἃ γενοῖϊ οὗ ἴδ “" νοΐ σοηρτερδίιοη ᾽ἢ 

δραϊηβί [Π6 Ἔχοίυβινα οἶδ πιβ οὗ [μονΐ, δηα βἴηοα 1ξ 15 εϑϑϑηζίδὶ ἴο 

ἴῃς ροΐϊηξ οὗ νεῖν οὗ Ῥ᾽ παῖ Κογδῇ σῃοιϊάὰ Ὅ6 ἃ Τονὶῖς, 186 
ἰπϑογίίοη οὐ ἴπ ρἜΠΘΔΙΟΡΎ οὗ Κογδαῇ 15 ἴο Ὀ6 διἰγι θυϊεά ἴο Ῥ, 
Ι͂η Ρῦ, πδη, Κογδῇ ννὰβ ργοῦδοϊνυ πηδετγϑοίοοά, 1 ποῖ αἰγδοῖΪγ 

βίαϊεά, ἴο 6 ἃ υὐδῃϊίξε; (ἢ ἰεαάδγ οὗ [ῃ6 γανοῖς ἰ5 ἴδ5 ἃ 

τπιθιρογ οὔ ΠΕ ἰεδάϊηρ 5δεουΐαγ γα (Ρ. 14, 18). 1{ 15 ροβϑιδῖβ, ἃς 
Βδςοοη κυρ ραϑίβ, ἴπαὶ Ρ ορίδι ποά {π6 ἢδπὶα ἔγοπι Ϊ ; ἴῃ δὴν οδϑς ἵξ 

15 ργοῦδῦῖςα {Π8ῖ Ξοπια δηοσίϊεηΐϊ ἰγδάπτοη [165 δὲ [Π6 Ὅάᾶ56 οἵ Ῥ᾽5 

βίογυ, δηά [πὲ {ῃ6 πδπια οὗ Ἰζογδῇ Ὀεϊοηρ δά ἴο [πδὲ ἰγδάιτίοη. 

--Ε2ΟΕαίλαπ απα Αδίγαρι) Τῆεβε παπηεβ σοπια ἔγοηι [Ε. ὙΜνΠεῖπες 
(Π6 πδῆι65 δρρεδγεά ἴῃ Ὀοϊῃ βουγοθβ οὗ ΤΕ 15 υποεγίδίη ; ὑγοῦ- 

ΔΌΪΝ ΠῈῪ ἀρρεαγεά δἵἱ ἰϑαϑὲ ἴῃ Ε, δίποθ {ΠῈῪ ἵὰὲ τείεγγεὰ ἴο ἱπ 

Ὠϊ. 116. ΑΡίγαπι, πιδδηϊηρ “" {πα (πι|ν) ἔδίπον 15 Ἄεχαϊαά,᾽" 15 δ 
δηοίθηϊ ρεγβδοηδῖ ἤδη (ΖΡ .). 22--24); Ὀοΐῃ οτρίη δηὰ πιθδη- 

ἰὴ οἵ ᾿ϑαΐμδη δα οὔβουσθ. οδ ἐλ6 5οπ οὗ οϊοίλ' ρ'αγβ πὸ 
[γα ρᾶγὶ ἴῃ ἴΠ6 βἴογυ, πού 'ἰβ π6 ὄνεσ γείοσγεαά ἴἰο 'π ΔηΥ͂ 

οὗ 1πΠ6 δ᾽] υκίοηβ ἴο (ἢΠ1|5 παιγαῖίνθ: ἩΗδγπιοηϊβδίβ (6... Κι αὶ!) 
δχρί δι ποα {π|5 οὐ ἴπθ στοιηά ἰδαξ “6 ῥγορδῦϊν νιπάτγειν 
ἔγοτῃη {π6 σοηβρίγδου." Τ7Τνο ρἷδιιϑιῦϊα Ἔχρίαπαϊίοηβ. ᾶνα Ὀδθη 

οἤδεγεά οὗἩ {1115 ἰσοϊαϊεα τείδγεηοα : (1) Μδηγν ἢ μανᾶϊς οοηπίἀογοά 

5 ΎΠε δρρτγεοϊβίίοη οὗἁὨ ἴϊ Ἔχίεπὲ οὗἩὨ (815 ργορδΌ ΠΥ ταϑίβ οα ἔπι]! αγιν 
ΠῚ 1Π6 πιεϊμοά5 οὗὨ δηοίθηϊς δπά, Ἵϑθρεςοία!ν, Ηςεῦγενν ρεποδίορϑιβ. ΤὨς 
τοδδγ πΊΔῪ σοηβυϊὶ οἡ [Π]8 ροϊηΐ νΥΠ ἢ τπηυςἢ ρῥγοῦς Μγ. 5. Α, Οοοῖ 5 δυίῖ!ο]ε 
".( ὐδποδίορίοϑ " ἴη Ἐὲ. 

ἐ Ορ. ΝΝ. Ε. δεν, Οἱά 7Τεςέ. ἐπ ἐλό 7ετυΐελ Ολωγο,3" 201 . 
: Ογαδαῆ, ζδῃϊες, ἵζυς., ὈΪ., Ν᾿ δ᾽4., δίγ., Ῥαίσγθοω. 
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Ἐς ρὑγεβξεηΐξ οἴδυιβα ἰο Ὀς ἰοχίυ δι σογγυρί, ἢ Ὀοΐηρ ἃ οοτγυρὶ 

ταρειοη οὗ [π6 ἰα5ὲ Ἰειοτς οὗ πΠ6 ργϑοδαάϊηρ ννογὰ 2ὲν" (δ) δηά 

ΓΒ 2 ἃ οοτγυρίίοη οὗ “ΡΒ 2. Οπ {ῃϊ5 αϑϑυτηρίίοη Οἡ ἐϊ5- 

ΘΙΌΡΕεδτΙβ, δηὰ ν.; (ἔσο ““ Παίμδη " Ἃο {πΠ6 δηά) ογ ραν γδη--- 

“1»4 Φαίλαπ απαᾶ Αδίγα»Ὠ", δος οὐ" Εἰ αὖ, δοπ οὗ αϊίτε, δονι 

(ὅπ 5 πεγὸ : Ὠὲϊ. σιθ 3ῆ) οὐ Κδεδεη. ὙὮ]5 σεηθδί ορυ 15 οεγίδί ηἶν 
Ἰκπονῃ ἴο Ρ (2659, αη. 469, Εχ. 615), Ῥὰξ ονν πλιο ἢ δασίίογ 1 

ΣΏΔΥ δα οδηηοῖ δὲ ἀοίεγηιϊησδά, ἔογ Ὠϊ. 11τὖ ἀο65 ποῖ τηδηξίοη 
δ]. (2) Οἰβεῖβ " 566 ἰῃ Ορ» ἐλθ ςορ; οὗ εϊδίλ τῆς. παπια οὗ 
οπδ οὗ ἴδε τἰηρίεδάστβ ἢ 18 ραγβ]]εῖ ἴο Ε᾽5 ἴογυ οὗ ᾿αΐμπδη 

ϑδηά Αδῖγαπ. Τὴϊ5 δχρίδίηβ (6 ἑροζαζσα τοίεστεηςα ἴο Οἡ 1655 

τνε 1] (Π4η (1). ὙΠα ἤδπια Ου 15 οἰοβεὶν 411|:)4 το {πὸ Ἑάοπιῖῖε 
δηὰα ογδῃπλεο 6 οἴδη - παπιθ- Οηδπὶ (αη. 4653, τσ (ῃ. 4236), 

1πΠ6 Ἰυάδῃ!α οἶδη- πᾶσα Οηδη (2619), δηὰ {πὰ πᾶπιὰ οὗ δη 
δηποΐεηϊ βουΐπογη ἴονη, Οηο (Νεἢ. δὲ; 115 οἵ ὙπΠοίππη65 111., 

οΡ. ὟΝ. Μ. Μύϊ]δν, “ς θη 6. Ἐπ οῤα, 150), ἀπά Βεη-οηΐ, δοοογά- 

ἵηρ᾽ ἴο 5ἴογυ, ἴπΠ6 πᾶπῖθ ρίνθη ὉΥ δὶ πηοίῃεγ ἴο Βεη͵δηχίη (αη. 
45,8). ΤῊ]5 δ οὗ Οἡ ὩΣ ἃ 5665 οὗ ὩδΔπ|65 δαϊοηρίηρ ἴο 

ϑουίδογη Ρδίδϑεηθ πσῃς 6 ἐχρίαϊπεα οἰἴπαῦ, ἸΓΟἡ 15 σοσγθοιν 

ἀδοουροά 45 Ἐδυθδηϊα, ΌΥ ἀΘϑυΠΊΠΡ δη Θδι]ΐοῦ σε] Θπχοηϊ οὗ 

Ἐσυδδη ΝΥΝ. οὗ ]Ἰοτάδῃ, οὔ ΌΥ δϑϑυπιηρ {π4ἰ Οἡ ἴῃ 1Π6 δοιγος 

"85 ἀεβου δά 895 πάδῃϊία; (6 ἰδεξοῦ 15 Ῥγοῦρδθὶα δηουρὮ, ἢ 

Οη δα ἀεογίνεά ἔγοπι 1. Νοῖβ δἷϑθο ἴπαὶ }ϑοίλ 15 οἴβενῃοσγα ἃ 

7ογαηιθοῖα πδηιθ, τ ΟΠ. 2883. Εον Βδοοη᾿β ἰάἀδηςιβοδίίοη οἱ 
Ῥεϊεῖῆ τ ῬΏΠΙ5Εη6 ἴΠ6γα σθαπὶβ 1{{16 στουηά.---λίοτο Κογαλ 

. 0. 2001] ἴῃ6 νογΌ ΠΡῸῊ 15 16 ψιπουῖ δῃ ορ]εοῖ. Ὑμαῖ ἴδογε 

15 8η ἰηϊεητοηδῖ 61110515 οὗ ἴπ6 οὔδ͵]εοῖ ““πηδη " (ΕΝ.) 5. δίρδϊν 
ἱπιργοραῦϊθ. Εἰἴμπεῦ ΠΡῸῚ 15. ἃ σογγυρίοη, ΡΟΒΘΙΌΪΥ οὗ ὩΡῚ Ξξ. ποτῦ 

Αυγαΐ ἀγοδδ; ἵ οὐ ἰτ 15 ἃ γαρτηθηΐ οὗ ἃ βεηΐδῃσα, {π6 οὐδ]εςΐ οὗ 

{πΠ6 νογΌ πανίπρ᾽ Ὀδ6η οηλοα ὉΥ δοοϊάδηΐ οὐ ἀδϑδίρῃ ἢ {86 Ὀγο- 

ο655 οὗ οσοπιριϊδίίοη ἔγοπι 86 βδενοσγδαῖ βουγοθς Αἀορίϊηρ δε 

Ιαϊίοσ νίαν, Βαοοη δπά (ΚΗ. ευρρεϑὶ (Πῶξ τῃΠ6 οτὶρίπαὶ οδ]εοΐ 

τνᾶ5 “16 οἴεγίηρ ᾿ τοξογγοά ἴο ἴῃ ν.ἕἥὅδ.---. Τῆς οοηϑκίγιοκοη 

οὗ τπ6 ν. ἰ5 Ιοοββα 'π σοηβδαϊθήςθ, ρογῆαρϑ, οὗ ἴπ6 :πηβογίίοη ἴῃ 

Ῥ, νἤδηοΘ 15 πηδίη συδϑίδησα 15 ἄγαννπ, οὗ 5οπΊῈ οἶδυβθ5 ἔγοπὶ 

“3 Ββδοοη, ΟΗ.; 5εὲ δῦονε, Ὁ. 190. 

Τ Ορ. διουεγηαρεῖ, ΣΕ νι τυαπάεγρρ, το θ.; Ομογης ἴῃ 5 Δὶ. οὖ. " Οη."" 
2 ζυς,, Ὠϊ., δίγ., Ραΐογβοι. 
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1Ε.-ὠ|οηα ἐλᾶν γο56 ῤ δεΐογε Μἴο5ε5] ΤῈ ; Ῥ᾽5 ραγδ]εῖ, σηαᾶ ἔλεν 
αςφεοπδίρα ἐοροίλον ἀραΐποί ἤοσος απα Ααγοη (ΟΡ. 17] (1641), 
[ΟἹ]οννβ ἰη ν.8. ΤΏΠΣ αἰβδγθηοα 15 ομαγδοίογιϑεῖο. Ὀδίῆϑη ἀπά 
ΑὈΙγαπὶ τε ρεῖ ἀρ αίηδὲ Μοβαβ (ν. 15 1δ. 35. 38) Κογδῇ δρι δίηϑ Μοβεβς 
δαηᾶ Αδζγοη (ν.δ: 18. 30 χγθ. 1. 8 (γ643: 45. 45))...ἕ 45ῶΩ γ»ιόρι οὗ ἐὰδς ολτεϊ- 
ἄγη οὗ 7ογασί, ἔτυο λωπάγεα απαὶ 2,,1ν] Τῆς πυπιθοσ 15 σογίδι ηἶν 

ἔγοπῃ Ρ; 566 ν.δδ,7 Βδοοη πιδὺ ὃα τὶρῇϊ ἴῃ δϑϑιρηΐηρ ἴῃς ἢγϑειϊ 

οἴδυβε ἴο Ε, Ὀυϊ τὲ βοδγοοῖν ἔογπιθα {πὸ ἱπχπγχοεάϊαϊο σεαυδησα ἴῃ 

ἴπη6 δουγοα ἴο ἴπε6 οἶδιιδα [παῖ ργεοβάδς 11.--:-γίμοος Οὗ ἔδι6 σον:- 

φγοραΐζορι] 483 ἡ. τ ,23, Εχ. ταῖς (411 Ρ). Τῇε ρῆγαβξε πιυβὶ 

σοπια ἔγοπι Ρ, ἔογ ὈοΓ ἴογπὶβ ἀα ὨΙΡΉΪΥ οπμαγδοίοσιϑες οὗ {παῖ 

νυγιῖοσ; ἴογ δ), 866 γξη., δηὰ ἔογ ΠῚ, 12 ρῃ!}!. ἢ. [ἢ ]Ὲ βυςῇ 

ρΡδθορία ψουϊά 6 οΔ116 ἃ ““ ε] 6 τ5,᾿" 85 ἱπάδεά {πῆ νὺ ἃζγὰ ἴῃ ν. 5, οἵ 
“ἐ ραρίδ!η5 " (Ὁ). Τῇ δϑϑιρηπιθηῖ οὗ {πΠ15 οἶδιιδα ἴο Ῥ ᾿5 
᾿πιρογίδηξ ἰη ἀδιογπιίπιηρ [Π6 ροϊηΐ οἔΠ6 βίου ; ἴῃς ἰεδάδτς ἢ 

αοῖ ἢ Κογδῇ δα γταργοϑαηίδίνος οὗ [πΠ6 ηοη-,ν: το 8] {065 : 

ΟΡ. 278, ἀπά 566 Ρ. 192, δδονα.---(Ο(αἰρα ἐο τισοίη ρος.) ἴῃ 6 ρῆγαξα 

(ἼΛΟ "1 ) 18 οἱ {πε 5δπι6Ὲ 85 παῖ ἔοιιπά ἴῃ 1ι͵1δ; Ὀυϊ 5εα ρΗ]]. ἢ. 
ἴπ6γ6. [{ οσουτβ ποννῆογα οἶδα, δηά ἴΠ6 ργεοῖθα πηοδηϊηρ' 5 υἢ- 

Ἑοογίδίη ; ἴπ6 υηδοῆηδα ἽἼΟ πιᾶν πᾶνε 8 οοϊεοϊίνε ἴογος, δπά 
τῆ6 νν»οἶα ρῆγαϑδε πᾶ ἀδῆπε [ἢ 656 ρδγβοηβ 85 {ΠἸ056 τνῦῆο ννοῦα 

ΘΙΠΙΠΊΟποα ἴο πιοοίηρϑ ἔογ οοηβυϊίδίίοη; ορ. (ἃ σύνκλητοι 
βούλῆς.---Μὸορ Γ᾽ παρι6} τῇ ὈΦ ϑϑ Πογα, ορ. ὉΠ σις ἴῃ 

αη. 6" (1), ἀπά ΠῸΣ Ὁ ἴῃ τ ΓΉ. 558 1,88. Ιη [5 ργδβθηΐ 
ροϑιϊίοῃ 86 ρῆγαϑθε βοδγοθῖν πιθδηβ ποῦ ἔπδη “" πΊδη οὗ ταραΐδ, 

οἵ τοοορπῖϑεά βοοῖαὶ ροβιτοη ᾿᾿: ορ. ]οὉ 308 ν πογα βοοῖαϊ ουΐ- 
οδϑῖβ δῖα ἰογπιοά ““πδπιοῖθϑα" (ὈΦ 3 23), ἂαπὰ ἴῃ 56 οὗ 

““ ηΔηΊ6᾽" ἴῃ Ῥγ. 22ἷ, Εσοΐυβ. 4115, 1 τὴ)6 Ρἤγαθο σοπΊΘ ἔγοπι 

1Ε τὸ πιᾶὺ ἴπ [15 οτσίηδὶ ροβιζίοη, πκ 16 βί πη αγ Ρἤγαβ65 ἴπ 

αη. δηά (ἢ., παν παὰ {6 5] ΕΠΥ ΓᾺ]ΟΓ βθῆβα οὗ “"ἔδπιοῦβ 

πΊοη ᾿; ἔογ ““ππιε᾽ οὔἴδη πιθδηϑ5 “" [4Π1|6᾽ (6... 2 8. γ). 

3-. ἸοΤΔἢ πιαϊη αὶ 8 Π6 664π8] ΒΟ η6855 οὗἨ 81] ΙΒΓΙΔΕ].--- 
ἸΚογδῇ δηὰ ἢϊβ5 σΟΠΊΡΔΠΥ Δ55ΟΠΊ 6 Ὀεΐίοσα Μοβοβ απ Αδζοη, 

αϑϑοσί (δε δαιδὶ Ποίϊηθ55 οἵ ἴπ6 νοΐ ρϑορίθ, απ σοπάδπιη 

Μοβεβ δηὰ Αδγοη ἴογ {πεῖὶγ αϑϑυπιρίίοη οὗ βδυρογίοῦ ΠΟΙ Π655. 

Μοβδϑ5 ἰηνίτος {πΠ6 γοθοῖς ἴο 5 Ὀ]οοὲ ἐπαπιβεῖνοβ απα ἐπεῖγ οἷ δἰ πὶ 

ἴο ἴπ6 ἴαϑῖ οὗ ἃ ἀϊνίπα ἀδοϊβίοη Ὁγ ἃ Κιπά οὗ ογάθδὶ (ορ. ἢ. 44 ἴ.), 

απηὰ ἴον (Π15 Ῥύυγροβο ἴο αἰίεπα Ὀείοταε Ὑδῆν ἢ πὸ ποχὲ ΟδΥῪ 

(σΟΟσίς 
.- ---ἰ 

-.. 
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ὙΠ σδηβοτς ἢ]1οὦ ἢ ἔτα δηά ἱποθηβο.---3, 4 ἐλον σαι 

Ζοροέλε» ἐο ἴοξες απαᾶ 4 αγοΡ}} 1 ἰἴ56ε 1 [Π6 ρῆγαβε ὄἼχργεβϑεβ 0 
ΠοΒΌ 6 ἱπίθηϊ : ορ. ἔχ. 421, Ασοοοτγάϊηρ ἴο {πὸ ργεβεηΐ οοσι- 

Ῥοϑβίῖα πδιγαῖννθ, 186 δυδ᾽εοϊ τηυδὲ πους 411] ἴῃ ρδύβοῃβ 

ταδης οησά ἴῃ ν. Ὁ; 6. [Π15 15 ἱποοηϑϑίθηϊ τ ἴΠ6 ἰπιρ!]!Ποδίίοη 

οὗ ν.ἷΣ 55 ταὶ Πδίμδη δηὰ Αδίγαπι γεπιαϊμεα ἴῃ ἐπεῖγ τεηΐβ {1} 

Μόοβββ οδπια ἴο ἴβεσι. ἴῃ ἴδε βυρ͵]εοϊ οὗ [6 νοῦ 15 Κογδῇ 

δηά {πὰ ἴνο διμπαάγεοα δηά ΠΗ͂Υ ργίποεϑ. ὅ566, διγίπογ, οὐ {Π 15 

οἴδυβα ἴδε ἢ. οἡ ση ζάδν γοδε πῇ δοίογε οσος ἴῃ ν.3.--- ξποωρὰ 3 

οὗ γουγ ργεϊδηβίοηβ. Ὅλ τηδδηΐπρ' οὔ ὨΞὉ 2Ὕ πιᾶῦ 6 ραϊμογεά 

ἔγοῃη ραϑϑᾶρδϑ κα Ὠΐϊ. τό χγ, ἰη ψνοἢ ἴῃ συ δ)εοξ 15 Ἔχργεββεά. 

ΤΠ6 ρῆγαβα 15 οἔἴϊδη υδ6ᾶ, 45 δα, δἰ Πρ ΟΑΙΥ: 566 Ὠϊ. 455, 

ΕΖεῖς. 459; Ὀυϊ {86 ἱπβίδηοθς. ἀο ποῖ ἕδανουγ {πὸ νίεν οὗ {π6 
6]1Πρ5ὶ5 τοργαδοηϊοά ἴῃ ΕΝ, “ΟΥυὔὐὸ ἴακα ἴοο πιο ὑροῇ γου.᾽" 

ΎὙΠ6 ρῆγαβα γθοιτβ ἴῃ ν.Ἷ, ἢ {π6 δααϊπίοη οὗὨ “γε βδοῃβ οὗ 
1,.δνὶ,᾿" δηὰ ἴδογα ἔογπιβ [6 οοποϊυδίοη οὗ Μοβϑϑ᾽ νογάβ ἴο 

Κοτγδῇ δηά ἢἰβ σοοπίρδηγ. Βαυῖ 186 ἢηδ] οἶδιιβε οὗ ν.Ἷ 15. γεδ!!γ 
οι οὗ ρίαςο, ἕο ἴπ6 ρεγβοῃβ δά ἀγοϑϑεά δε ποὶ (41) 1δν 65, 

ΠΟΓ 15 σπορὰ ἃ βυϊϊαῦ!]6 βοεαυθησα ἴο πὸ τνογάβ ἴπδἰ ργεϑοβάαδ. 

Ου {πῸ οἴπεγ ἢαπά, ζογαῇ τδυ ννῈ]] ἤανα δά ἀγεβϑεά Μοβεβ 

δηά Αδίοῃ 85 “" 50η5 οὗ [,6ν].᾿ [Ι[ 5 ργοῦδΌοϊο, πογείογα, [δαί 

ἴῃ Ῥε Κοτδῆ᾽ 5 βρεθοῦ Ὀδρδηὴ νι Ξποιρῆι, γ6 5055 οὗ Ζουϊ, οτ, 

Ροϑϑβϑίθ!υ, 85 ΟΗ. βευρρεβῖ, [δὶ ἴΠ656 ψνογάϑ οὔἱρίηδ!Υ βἰοοά δὶ 

1ῃ6 δηά οὗ ν.δ8. ὙΠΟ 5ρϑθοῆ, ἴω ἰμδὲ οδβθ, Ὀδρδὴ δηά δπάδά 

ἢ 1ὴ6 σαπιὸ δγυρι γεργοοῦ. ὍΤῆὰ νογάς οννα Ποῖγ ρἷδος ἴῃ 

ν.Ἷ το Ρ᾽, ψπῆο ἴυγη5 Κογδῇ δηὰ ἢ15 ἔοϊϊοννεσα ἰηΐο 1νονιῖ65.--- 
ΖΦ εὐλοῖδ οογργεραζίονι, γεα, αἰ οΓ ἐλόνι αγὸ λον} ποῖ τλθγοῖὶν 

8ἃ5 ἃ ὮΟΪΕ 15 ϑγϑθὶ ΠΟΙ͂ ἴῃ νἱγίυς οὗ Ὑδῆν ἢ 5. ργθϑθηοα 1 

{πεῖν τηϊάϑὶ (ΟΡ. 58), Ὀὰϊ (6 ἱπαάϊνιάυαϊὶ [5γαρ 165 ἀγα, οὴς δηά 

411, Ἰγγεβρεοῖϊνα οὗ ἴπ6 ἔγιῦα ἴο νι ἢ ΠΟΥ Ὀσδίοηρ', ΠΟΙΪΥ : διυιοῇ 

'5 ἴῃς ργϊποῖρία ἔογ νοῦ Κογδαῇ οοηϊοηά5.---“4πΩη γγαλποοῖ ἧς 

αηιορρ ἐλ] ΤΣ οἴαιιξε ἰ5 ἔγοτῃ Ρ ; ], ἴο ννβοπιὶ ὨΪ. ἀπά Βδοοη 
αϑϑίσῃ 1ἴ, ννουϊά ανα νγιτδεη ποῖ Ὀ9ῚΠ2 (ΟΡ. 58, Εχ. 258 (Ρ)), 
Ῥυΐϊ ὩΣΡΔ (1130. (7)) : 566 ΟΗ. 2)2ἦ ς8".---τμὰν ὧο γε 3 γοι- 

δεῖνος με αδουο ἐΐ6 ἀϑεροηιδὲν 9, γαλησολ) τὨϊ5 βδεηίεποα πιρῃϊξ, 
ἢ Ὀεῖίογ γεάδου ἤδη ἰδ ἰαϑῖ, θὰ τείεσγεά ἴο 71Ε οὐ ἴῃ6 

ρτουηά οὗ 115 βίγϊε; Ὀυΐ 1 50, δὴ οὔ ρΊΠΔΙΥ σἰηρ. νΌ. δαἀάγεβϑεά 

ἴο Μοββθβ 845 Ὀδϑῇ [υγπηεα ἰηΐο ἃ ρἷ. δά ἀγεϑεβεά ἴο Μοβξθβ δηά 
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Αδοῆ. Τῇῆα νΌ. (5) οοουτγα, ποῖ αυἱξα ὉΙ 115 ῥγαϑεηῖ 
βἰσηϊβοδίίοη, ἴῃ ἔννο ροείϊοδὶ ραϑϑαραβ (2225 247): οἴπεγν δα τἰ 
ἰἴ5. ποΐ ἔουπαά δρδίῃ 'ἴπ {πη6 Ἠδχαίθυο ; Ὀυΐ 566 1 Κι. τῦ, ΕΖεκ. 
201δ᾽; Τρ. αἷϑξο σ (ἢ. 2091} ψβεγε, ἢ Ὑδῆννεἢ 845 συδ]εοῖ, ἴΠ 6 

οἱ ρηϊβοδίίοη 15 ὩδοΌϑϑατν αἰ εγεηῖ. ὍΤῆα ἱπίεγγορ δῖϊνα (ΡὙ1Ὸ) 
ἷὶς ἑουηά Ὀκΐ οηος Ὀε5᾽ 465 ἰὴ Ρ (1μον. τοῦ (Ρ᾽); 11 ὀὁσοὺτγβ 9 {{π|65 
ἰη 1Ε (6.». 128; ΓΗ. 220 .--- γαλιοολ᾽ς α5εοηιδὶν] 20" (Ρ), ἈὨιϊ. 
2353.Φ (ςρ. 14π|. 119, Νεῆ. 131) δ (ἃ. δ. ὃ. Μὶςο. 2ὅ, τ Ομ. 2851. 
Οη ὄρ, 566 1Ι0οἷ ῃ.; δηά, οὐ [6 υδᾶρὲ οὗ ἴδ6 Ποῖα ΡὮγδϑε, 

Οογη. ἰῃ ΖΑ ΤΊ. χὶ. 23--25.--4. Απαᾶ Μοσος.. ... 7 ον» λὲς 7αεε) 
146 ἢ. Τῇῃα 58π|6 δοίίοη 15 ἔνίοα γοίοσγοα ἴο Ῥοῖΐῃῇ Μοβεβ δηὰ 

Αδζοηῃ ἰαῖεγ ἴῃ {πΠ6 παγγαῖϊνε (1653 110 (τ64)). Τἢα γεβεποϊίοη 
οὗ ἰξ ἴο Μοβοβ μαύα πιαῦ 6 ἴῃ6 τευ οὗὁἩ διβίοη οὗ βουγοθϑ δ 

(5 Ροϊηξ, ν.δὺ ροςϑι ῖΥ οοπιῖηρ ἔγουῃ [Ε.--ὅ. Α] λὲς σοτραη»] 
ΓῚΨ 15 50 γερ 1 Υ]γ υϑεα Ὁγ Ρξ οὗ {πΠ6 ψ ῇοΐε οὗ 5γδοὶ (12 Ρῃ!1]. ἡ.) 
τὲ {ἴἸ6 ῥγεϑοηΐ νεγὺ γαϑίγιοϊθα υ56 5 ἀδοιάςαϊν ϑἰγδηρε: 

ξαγίποτ, ἰπ [Π6 ργεβθηΐ βἴογυ Κογδδ βρϑαΐζβ ἔογ δηά σοργεβθηῖς 

“.4}} τ1ῆ6 οοηρταρδίίοη " (ν.19. 31. 34. χγδ. 1. 10. 11. (1641. 4Σ. ἀ5. 46)). 
ΕἸΊΠ ον “6 411 {πΠ6 σοηρτερδίιοη,᾽" οἵ, γαῖπογ, “"1ὴ6 ἔνο Βυπάτγοά 

δηᾶ ΒΥ ρῥγίησες οὗ ἴπθ οοηρτορδίίοη ᾿᾿ (Ψῇο, 85 ἃ πιδζίίοσ οἵ 
[αςξ, ἀοοσερὶ Μοβεϑ᾽ Ἅομβδίϊθηρο, ν.535), γνὰβ οὔ ρΊΠδΙΥ τοδα ἤθγα ἴῃ 

ΡΖ; τη6 ργδϑβϑεηΐ ρῆγαβα δ85 Ὀθϑὴ βυδϑιυϊεα Ὁγ Ῥ᾽ ῷ(ορ. ν.}}- 1 
15 (1640)) ἴῃ οτάεγ ἴο πιαϊπίδϊπ ἢὶ5 αἰβδγεπε ροϊηξ οὗ νειν, 
{πὲ ποῖ 411] [ϑγδεῖ, 45 ἴῃ Ῥῆ, διιζ ΟὨΪΥ 4 βϑοίίοῃ, νὶΖ. ἴπ6 [αν ξα5, 

δΔῖ6 οδίηρ 12 αυδοίίοη [6 ροϑιίίοη οὗ ἴῃ6 ἰοδάδγϑ. --- Ὁ; 2λε 

γπογγεΐ 9] Εχ. τ67 (Ρ).---- γαλισοοῖ τοῖϊ νεαῖο ἄποτον λΐηε ἐλαξ ἐς Ηἶς; 
απ λύε ἐλαΐ ἐς λοῖν τοῦϊ 276 5.767 ο οοριθ ποανγ ἔσε, ευδη ἀέρι 

«ολονν 4|6 ολοοςος τοῦ! 116 τι 76 ἐο σον παν 7] ἴῃ Ὀαΐδπος οὗ 
[8 οἶαιις65 ἕδνοιιγβ {π6 ἔογαροίϊηρ' γαίποσς ἴπδπη {π6 τεηάαγίηρ οὗ 

ΕΥ., ““Ὑδῆννθἢ ΜΝ} σῆον Ψῆο δῖα Ηἰἴ5, δηὰ νῇῆο ἰ58 ποῖγ, δηὰ 

Ὑ1}1 σαυβα Πἰπὶ ἴο σοπια ποᾶϑγ,᾿" εἴο. ἴῃ υδίηρ᾽ [δ6 5ἴηρ. Ποῖα 

δῃᾷ ἴῃ ν. 186 νον πδ85 ἰῇ πιηά ἃ νοΐ οἷαθα (ἴπ6 [ον] 5 
ΠΟ γα γεργεβθηϊεα ὉνῪ Μοβϑεβ δηὰ Αδγοη) γαΐξδεγ ἴῃδὴ δη 

᾿ηαϊνἄπ4] ; ορ. {Π6 γταργεβδεηΐδεινα ομαγδοῖοσ οὗ ἴπ6 ἱηάινιάιι4] 

ἴῃ 139 Ὁ), 1ῃ6 τεργεβθηΐαίίνα 56 οὗ ζάοω ἴῃ ν.} (τ Κογδαῇ δηά 
ἢ15 ἔο]]οννεγβ), ἀπά 566 ἢ. οἡ 2οῖβ, Αοοοτγάϊηρ ἴο [πΠ6 ἄδρταα ἴῃ 

ἀν ῃιοῦ Ὑδῆν ἢ ἀρρτγορτίαϊοϑ ἀῆγοηθ, ἴῃ οἴπογ νογάβ, δοσογαάϊηρ᾽ 

ἴο πε ἄερταοα οἵ Ηἰ5 μοϊϊπεβ5 (566 πη. δέϊεγ 175), σῇ ἢ ἀρργοδοῖ: 
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Χ' δἰνινεῆ ἢ δαίεϊυ ; δυσῦ 15 ἴπ6 σόπογαὶ ρῥγποὶρία οδοαϊοά 

τι [Π6 διγδηρεοπιοηΐ οὗ ἴπ6 οδπιρ (566 Ρ. 18). Βυΐ [δ ἴδγη 
««ς Ὁγίηρ ποᾶῦ" ((ο Υδῆνε) πᾶν πεύα ἱποία δ ἃ βοπιεννῃδῖ πιογα 
Ξ Ῥεοϊῆο 56ῆ56, 5(ΓἸΟΓΥ ΔρΡ σα ἷα οὐἷν ἴο {[Π6 ῥγίθϑδίβ ῆο ψογα 

το] δα ἀπλοηρ ἴπ6 1 ον ῖ65. Ι͂ῃ Ῥ ἴΠ6 τοριΐαγ ἴογπὶ ἔοσ ἃ 

5Ξ δου ῆοαὶ οἤεδγίηρ 5 [Π6 τπϊηρ ““Ὀγουρῆϊ πεαγ᾽ (3). Νοῖ 
τηδίιγα γ, ἤδη, ἴπ6 φαπια σγιίοσ υ565 ἴπ6 νῦ. ““ἴο σοπὶα 

τϑαγ᾽ (3) ἢ τΠ6 σρεοῖαὶ ἰδομηΐοδὶ βεηβα οὗ δρργοδοβίηρ 

Ὑ δῃνεῇ δ ἴδε αἰΐδυύ. Ηδησε 1ἴινα5 υϑεα ῥγεάοπιπδηςγ οὗ {πε 

τίρϑίβ, 175, [μὲν. τοὶ 2ιῖ τοῦ; 50 δἷβο ὉΥ Εζεῖς. (4046). Βιυΐ 
1Π6 τ.δ6 οὗ {Π15 ρῆταβα τνϊτῇ γαΐεγοηοα ἴο 1ῆ6 [,ονὶῖ65, ας {152271- 

«φιξζελοαῖ Όηι ἐλο 2γἱθείς, ἴῃ ν.β 15 Ῥγορδῦϊγ σοηβηεά ἴο Ρ΄, [Ιὴη 
335, ΡΓΟΌΔΟΪΥ αἷϑο ἴῃ 182, [η6 1,ονιῖες ἀγα δαϊά ἴο “ὁ Ῥ6 Ὀγουρῆς 
θαγ " ἴο ἴπ6 ργίοβῖβ, τυπὶ οἢ 15 ἃ ἀΠδγοηΐ πιαίίογ; ορ. Βδιά!5ϑίη, 

ΦῬνέδείογίλωμτῃ, 29 ὅ., τ16. [Ιη 8. ὅςὅ (ὦ Ρ᾽ς ἐθοβηΐοδὶ βθῆβε 
οὗ τς νΌ. ΠΊΔΥ Ὅδ ἴῃ {ἴπΠ6 τ ῦϊτογ᾽5 πιηά, Ὀὰϊ ἢ ὨἰπΊ56 1 1565 

πε νΌ. πηείδρῃογίοδ γ.---θ. Ο6715675] οἵ, ἃ5 ἘΝ. τεηάογβ (6 

βδπια ψοσά ἰη ἔχ. 2γδ, 3γε-βαης. ΠΠΠῸ πιθδηβ βοπιϑίδιηρ τῇ 
χνΒοἢ Ποῖ οοδἷβ οουά 6 5Ξηδίοπεά υρ (ΠΠΠ 15. 3016) δηά ἴδΐίκδη 
ἔγοπι οὔθ ρίασε ἴο δηοίῃεγσ. Εχοερί ἴω {π6 ργοϑοηξ ἡδγγδῖΐδνε 

16 ΠΠΟ ἰ8 πιεηςοηδά 85 ἃ στεοδρίδοϊα ἔογ ἰποθῆβα ΟὨΪ ἴῃ 

[,εν. τοὶ 16|2,;. Α πιο αἰϊϑίοῖΐνα ἔσγηὶ ἔοσ Ἵδῆβοσ ἰθ ΠΡΌ 

(ΕΖεῖκ. 811,2 Οἢ. 2619) ----Αὐὐγαᾷ απα αἰ λὲς σορερα᾽»] 5οδιοϑῖὶγ ἃ 
ἴγυς νοοσδίϊνα οἶαιι56 ἰἴΏ βριῖα οὗ [Π6 ῥγίποιρὶα ἜἼχρί ϊηθαὰ ἴῃ Ὦτγ. 

Ζ7Ζ η565, 1ο8, ΟΌ5. 2. [1 ἰ5 ταῖν ἃ ποῖβ Ὁγ Ρ"; 5ε6 15ῖ ποΐβ οὔ 

ν.8.---7. δωέ "γε ἐπ ἐλόν απα τοέ ἐποθηδθ ὁπ ἐλο»}} [,δν. τοῖ.--- 
Δεν γαλεσολ) 1.6. ἃ5 ἀδβῆηεά ἴῃ ν. δ (ορ. ν.35), δὲ {86 ““ἴδηΐὶ 
οὗ πιδαίϊηρ' ᾿ : σορ. 56 η.---πομρὰ " γὲ 5οης ο7 Ζουΐ [(ἢ6 οἷδιιϑα 
ἰ5 ουξ οὗ ρίδοα : 566 ἢ. οἡ ν.5, Τἢδ ρεοίβοηβ δἀἀγαϑϑοά ἴῃ ν. δ: 

τα ἠοῖ [ονἱΐε5. 

4. πρΡῚ] Τα νετβίοηϑ οοηίδίη ραγαρῆγβδϑοϑ γδίβεγ ἰβδὴ ναγίδηίβ. Τῆς 
ρτγεβεηὶ ἰεχὶ αἰγεϑαν οχίϑίεα δηὰ 115 αἰ ΒΓ ΠΥ τπτδϑ ἔεϊξ ἤδη ἴπαΥ πεγα 

τπιδάς : (τ καὶ ἐλάλησεν, 35 (Δῃὶ 5: πιεῖν Ζ 9) 2})ο : Ἐ δε απΐφη).----, 

Ὠ52 πῆνη 53] Ὁ03 δίγεηρίμεπβ (ῃς ργεοεάϊηρ' ρῆγαϑβα νυ ἢ 59 85 ἴῃ 15. 1.4.8, 
Ἐζεῖς. 1115 (Κδη. 111. 2405); (6 Ρ]. ΟΥὐσῚ» ἀϊδιγιθυϊεβ (ἢ 6 οο]]δοῖνα 5110]. --- 
8. »Ὁ) 93] Τῆς οϑίγ., ψΒι ἢ 8 οοπηραγαινοΥ γαγὰ (τ. 7 ῥἤδός, 125), 5 
(ουπὰ αἶδο ἴη ἔχ. 123 (Ρ).--- οὐ 15, ἰῃ ΟὝΑΡῚ, 1685 νογθ ΠΥ ἰδυϊοίορου 5 νυῖι} 
ξ ἴΏδη ἴῃ 18 ---καὶ οὖς οὐκ ἐξελέξατο ἑαντῷ οὐ προσηγάγετο πρὸς ἑαντόν. 
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8-11 (Ρ᾽). Τὰ9 Τιονἱῦθ8 ο]84ὶπὶ 8 Θ408] σἱσῦ ἴο 816 Ῥχιίεδβί- 
δοοῦ τὶ [10 ὈΓΙΘΒ(8.---- Μοςοϑ, δα ἀγοϑϑίηρ Κογδῇ ἴῃ ραγέϊουϊλγ, 

δηά 6 ψῇῆοΐα ον οὗ [,αν]ἴ65 σεηθγαιγ, υρΌτγαὶϊάς με ῶλ νυ 

ἀϊϑοοηΐοηξ δὲ πε ροϑιτίοη δϑϑιρπθά ἴο {π6ηὶ Ὁγ ἀοά πη νἱτίμπς 

οὗ ψνηϊοῦ, 845 ἀιϑεϊηρ 5 6α ἔγοπι [δ οἴδον ἰγῦ65, ΤΟΥ ““ σοπις 

παραγ" 1Ἃο Ὑδῆνδῇ, οἵ, ἰῃ οἵἴπονι νοτγάς, διίθηὰ ἴο (δα βογνῖςεα οὗ 

{π6 ἰδογηδοῖθ. [ὴ οἶδ πη ηρ᾽, 845 ἴΠΕΥ πον ἄο, ἴπα. ργιεσι Ποού, 

115 ηοΐ Αδγοη᾽ 8, 2.6. ἴῃ6 ργίθϑιϑ', 5βε αβσϑδυπιθαά δυϊπογιῖν. {πδῖ 

[Π6Υ δα σδ]]ηρ' ἰῃ αυοοιίοη ; ἴΠΘΥ ἀγα γερεῖς δρίηϑδί Ὑδῆννεἢ 

Ηἰ πι56 1, βίηοα 6 αἰπεϊποιϊίοη Ὀείννθθη ὑγίεϑὶβ δηὰ 1,ονιῖος 15 

ΌΥγ αἰϊνῖπα οτάϊηδηοθ. 

ΤΠε656 νϑῦβϑθβ ὈΥ̓ ἐμποπΊβοἶῖνοβ ἀγα οἷθδῦ δηουρἢ : ἴ 15 πὸ 

2γίοείλοοί ([χαῖ 15 ἴῃ αυμοϑίίοη ; Κογδῇ, γεργεδαπίηρ ἴπε 1 ανϊῖες, 

οἷαἰπὴβ 1 ἔογ ἴῃῆ6 ψῃοῖς ἔγχιδε ; Μοβεβ ἰηϑίϑῖβ [δὶ 1ἴ 15 [86 

γρδ οὗ Αδγοῦ δηά ἢ15 βεεά δἷοῃθ. Τῇῃα οοηίγαβῖ 5 θεϊννεδη 

{πὸ ]αν65 δηᾶ ἰἢ6 ἔδπηιῖΐγ οὗ Αδοη; Μοβεβ 15 ἰῆς δγϑϊΐζογ: 

ορ. ν.}61. 1γ1 δ ὝΠ5 15 ἰγγεοοποῖ 016 νὰ {Π6 ργεσεάϊηρ νοῦϑος 
δηά ἴπ6 ρ4554ρῈ5 σοηηεδοϊοά στ τΠεη], ἰπ 5ρὶῖ6 οὗ πε αδἰἰεηρῖς 

οὗ 1π6 εαϊῖοτ ἴῃ ν. δ Ἶ (566 ἠοΐε5) ἴο πιᾶκα {με οοηςϑίθηϊ. 
Νοῖδ 'π ραγίϊουϊαγ [πὶ [Π6 ἀἰδιϊποίίοη ἴο ἴδ6 ἀχίξίδηος οὗ, οὐ 

ἴο ἴῃ δἰϊδηιρί ἴο 6ϑῖ δ 5 ἢ, νν ἰοῦ ΚΚογδαῇ οὐ͵δοῖβ, οὐ ὈδΘῃ δ] οἵ 

1Π6 ψῃοῖα οοηρταρδίίοη ἰπ ν.ὃ, 15 εγα ἃ αἰβδιϊηοίΐοη ᾿νῃϊ ἢ 

Κογδαῖῇ δἰπιβοῖξ δἰγεδαγ δηΐουϑ, Ὀυϊ σοηδίάοτβ ἰηςυβηοίεηῖ. [Ιη 
ν. δ ΚΚογδ οἷαἰπιβ ὑἴπ6 τρμξ, ΒΟ 15 τ ΠΠ 614 ἔγοπι ΐηι, ἴο 
“( ἄγαν Ὡδαγ ἴτἴο αοά; ἴῃ ν.9 Πα ἰ5 ἀϊβ! ρου ϊϑμδα Ὀγ τ[Π6 ροβϑβεθβ- 
βίοη οἵ {15 τίρ!μιι.-- -8. Μοϑβαβ δάάγεςϑεβ ἴῃς [ονὶε5. Κογδῇ ἰ5 
Παγα ἃ [μενα ; 566 ν.ἶ ([ῃ6 σ'εηβαίορυ). Ηβ 15 δα ἀγεςξεά, δ5 
{πΠ6 Ιεδάδσ οὗ (πε {γδ6, ὉΥ πδπι; ὉὈυξ [Π6 5Βρ6δο 15 ἴο ἴΠ6 ψν Ποὶς 

{τγ106----»6 50γ15 οΓ Ζευΐ.---9. 75 ἐξ ἰοο ἐέέϊ6 707, γος ἐλαζ δε Οσοά 

οΓ 7γαοὶ λαέλ τοραγαίεαί νοις (815 ῬἾ “ον ἴῃς τεϑὶ οὗ 2ξ εο"- 
φγεραΐζοη Οὗ 715 γαοὶ το ὄγίγιρ᾽ γοιέ πιθα» ἐο ἤύρ (ν.δ ἡ.}, ἐο δογϑδ 

{16 τογυΐοο ο7 ἐλ ἐαδογηαοῖο 97, γαλευολ (31), απα ἐο σέα»ια δεζογε 
ἐλο σοηργοραΐίορ ἔο δου {λθηρε (36 α.ὺ)} Τὸ ““5ἰδηα Ὀεΐοσε ᾿ 

δηά ““ἴο 5ογνθ᾽᾽, δῖα βυποῃυπΊοι 5 δχργεβϑίοηβ; ΟΡ. ϊ. 15 
νυνί Νὰ. 1133.---11. ΖΑογεονο λοι απ αἰῤ ἐὰν σονεῤαην (ν.5 π.) 

Ω7γ6 ἐλοσο τοῖο ἄαυε ραίλογεα ἐοροίλοῦ αοαΐηδί Ῥαλεσοὰ (14535)} 
ἴῃ βϑοκίηρ τῆ6 ργδδίμοοά ἵζογδῇ δηά {πὸ ργίεϑῖβ ἄγ γεῦεΐβ 

δσαϊηβὲ Ὑδῆνεῃ; ΝὮΥ δμοιυ ΠΟΥ πιυγπῖατ ἀρδιηϑὲ Αδγοῃ, 
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βίησα 8 ρυοϑίποοά ͵5 ηοΐ οὗ 858 Ὀιῖ Ὑδῆνν ἢ 8. τπιδκίηρ. Α 

5 τα δ τ σοπάἀδηβοα ἀγρυπιοηΐ οσουτβ ἴῃ Εχ. τόϑὺ (Ρ). 

8. ΜΣΠΡΌΝ] ΚῈ α180 ὁοουγβ ἴῃ Ῥείη 705. 2235; δυῖ ἱπουρὴ υϑεά ονεῦ ἃ 
Βυπάτγες {ἰπ|65 ἰη [Ε, 1} πενοῦ οοουτβ ίη Ρὲ ((Η. 186). [15 οοςδϑίουδὶ υ86 
ἴῃ ῬΡ΄.5 οης ἰηαϊοδίίοη ἰδδὲ ΡῈ τβ8 πιογὰ ᾿πῆυεσηςεά ἴπδη Ῥκ Ὁγ (ἢ δδγίϊοσ 
ϑῖ γ145.---θ ἴ,. ΠΕΡΙ . . . δ᾽ .... . Ὁ9ΌΠ) νἱγίυδ! ἢν [86 δαπιὸ οοηδίτυοσίίοη 15 
ἐουπα ἐπ [ο8. 2217. (ΡῈ) (ἰῃς 1.51 οἶδιι8ςε ἰηϊγοάυοεά ΌΥ ἴδε αν; Ῥυΐ, οὐ 
δεςουμπὲῖ οὔ [Πα ᾿ηἰεγνεηΐηρ 5ιδ)]., ([Βς νεγῦ 5 ἱπιρῖ). Εονγ οἴδμεν ἰπδίδησςϑ οἵ 
βεηίδηςςβ δἤεγ ὉΡΌΣ, βεὲ ΒΌΒ. Ὁ. 590; δηά ἔογ ἴῃς ἰηϊεσγοραῖϊνε βεπίεηος 
νυὐἱτ ποιεῖ δὴ ἰηΐογτον. ρϑγίϊοϊς, α.-Κὶ τφοα ; Ὦτγ. Ζέη565, ἢ το. 

12.--1δ (ἸΕ). Ῥεαύμδῃ δηὰ Αὐίσαηι βΒυμητηοηθὰ, ο808 ἀθ8θ4, 
δηἃ ἷ8 Ἰθδ ΘΙΒ. 1 4πθβίϊομ θα ὁη [89 στουπὰ οὗ ἱποοτηρθίθμῃοο..--- 

12. Ἦε το ποέ σον 2] ΤῊΘ πιεϑϑαρα δηδβ τὴ [Π6 58πὶε 
ἤαι τείμβαὶ ἰο δἰΐεπά ἴῃς βυπηπιοηβ (ν.}). ὍΤΈδ νδ. (Ὁ }) ἰ5 
ΒοΟπΔΕΠ165 υϑεα οὗ ροΐηρ᾽ ἴο ἃ βιιροτγίοῦ, οἵ ἃ Ἰυάρε (αη. 4653, 

Ὠϊς. 457, [υἀ. 4ὅ).---18. 4, ζηπα "οτοίρρ᾽ τοί τεῦς πα λορ6}] 
1377 ἡ. Τῶῆδ ρῆγαϑα οσοιγϑ 8 {ἰπ|65 πη , πενοσ ἴῃ Ε, δοοογάϊηρ' 

ἴο ΟΗ. (544). Ουἷζτε Ἔχοεδριίςοπαιγ ἴἰ 15 μετα υδϑὰ οὗ Εργρί---- 
εἤες νοεῖν ἔγοηι {πὸ βἰδηάροϊπιϊ οὗ [6 τεῦ 615.--- 70 Υ τς ὧι ἐδ 

«οὐἹήδθγη65:)] 205, Ἔχ. 17. ---18). Τρ. ἔχ. 234, ---14, 15. Μοβεβ 
Ῥοηΐ οὐ [πτονηρ ἀπὲ ἴῃ ἴΠ6 δγὸβ8 οὗ ἰδ ϑγϑοῖ δα ὉΥ [86 
Ῥγοπηῖβα, ν]οἢ Ὧδ6 σαπηοΐ οὐ ΨΊ] ἠοῖ [016], ἴο εδά ἴδ ρεϑορῖς 

ἰηῖο 4 Ζαμαῖ "οιοΐηρ τοὐϊὰ τοῦδ πα δοπόν ὃ σρ. Ἐχ. 459 ἴῃ τς 

ἵρῆε οὗ ἔχ. ,χὅ, ὝὕΤπε ἤριυτα ἴῃ τς Ηεῦτενν ρῆγαϑα τοῦδ ἐλοις 
δογ οτξΖ ἐλ ἐν65 Ὁ (ϑεὰ Π|ἀΥᾺ ΠΥ ἴῃ 0. 1631) 15 σἰγοηρογ ἤδη, 
Ὀυΐ 56 6Π15 δαιϊναίεηξ ἴο, [6 ἘΠΡΊ5ἢ ““τῆγονν ἀυ5ὲ ἴῃ ἴΠ6 ἐγας 

οἵ,᾽-- Εοϊάς απα υἱπιογναγας)] τῃ6 ἴογπι5 ἀγα οο ]εοϊῖνα 5 ρΊ4Γ5 : 
ΠΡ. 2017 δι (Ε), Εχ. 225, δπὰ αἷβο, ἴῃ ἴδε ρ]., 1 5. 227.--- ΖΑ 56 
Ὠ161] Βοδγο ον ἢ ΒΑΘ ἴο Ὀ6 ἰτεδίεα 85 ἃ ρα ρἢγαϑβ ἴογ 
“ἐς Ὀυΐ ἰξ τοίοτς ἴο (ῆ6 [ϑγβδοι ας ννῆο ἐο ον Ὠδίπϑηῃ 

δηά Αδίγαπι, πιεηιϊοπϑα ἴῃ ρᾶτὲ οὗ {πῸ δἴογυ ποῖ γεργοάιοσθά 

Ὦρσγθ, οἵ γοξογγεα ἴο ἰπ [86 οἴδυϑα “θη οὗ ἴδ6 ΤὨ!]ἄγοη οὗ 

Ισγδοῖ" ἴῃ ν.3.-- -1δ., 7Ζμγη ποέ 20] ῬᾺῪ πο δεεά ἴο. Ορ. τῆς 
ΡΆΓΔ[161 ἱπ Ῥ5. το ῳ»ῖβ (1) (γε ΠΡ τὸ ΠῚ2 δ) : βεα ἷϑο Ὠϊ. οὗ, [,ἐν.Ψἥ 
2695, ΕΖοϊκ. ,69, ΤΏ ρῬῆγαϑβα 15 ποῖ ἴπε βδπὶα (ῃδῖ ἰ5 ιι564 ἴῃ 

6η. 455.---.. Το» ογδεονγίη 7 τῃ 6 ἴεγπὶ (ΠΠ2)Ὁ) οουἹὰ ποῖ βανα Ῥδβθη 
ι5εἀ ὉγΥ Ρ ἴῃ γεέδσθησα ἴο {πε ἴποεηβα οὗ ν.Ἷ; δὶ5. σἜπογαὶ [εγπὶ 
ἴος οἥκεγίηρ ἰ5 αἰ δγεης (3), δπά ἢδ υ565 1πΠ6 ῥγεβϑηΐ ἰδγπὶ 

ΟηἶΪγ ἱπ πα βϑρθοῖϊῆῇο βθῆβα οὗ πιθδὶ-οἴεσίηρ: ορ. Ὀτίνογ ἴῃ 
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Ηκαϑιΐϊηρϑ 248., τυ. ““Οειηρ,᾽" [{ἰ-ὸῃ ς87; αἷΞφο ΓΗ. χιϑῆ. 
Ου ἰπῖ5 στοιπά δἷοπα, ἴῃδη, ἴῃς οἶδιιθα πιυϑὲ ὯὈ6 γείογγεά ἴο 

ΤΕ. Βυῖο διγτίπον τοΐθγθησα ἴο 8η οἤεσγίηρ'᾽ 15 πιδάδ 1ἴὴ τνδδὲ 

τοπηδίη8 οὗ [Ε᾽5 παγγαῖϊϊνθ. ἴ)π|655 {ποῦα 15 ποα δὴ δ]] υϑίοη 

ἴο βδοπιίδ ρατῖ οὗ ἴῃ6 παγγαῖίνα οὗ ΤΕ ποῖ γεϊαϊπεα ἴῃ ἴπ6 

οοπῃριδιίοη (566 δῦονθ, Ὁ. 190), ἴπ6 ψνῃοΐα οἷδιβα, “"Ῥᾶύ ὅο 

Πεαά ἴο [πεῖν οἴδεγιηρ,,᾽ 15 ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ ργάγεγ {πὶ Ὑδῆννθἢ πιδῪ 

ΠΠοΙΪά Ηἰς ἔανουγ, δπά, ἱποσγοίογθ, ἴῃ δῇδοϊ 8 οιγϑο συςῇ 

8ἃ5 “Π116 411 ϑγδο 85 σνεγα δον ἴο βδογιῆσθ, πυρὰς Ὀς 

Ὡδίυγα!γ ἱπνοκεα δρδϊησὲ ΔΩΥ δηον " (Αααϊ15, Θὲ. το ιδ).--- 

150. Ορ. 1: 5. 1:28, ΤΠ οοπηεοίίοη Ὀαΐινθοη ν.}55 δηά ν.1ὉὉ ἃς 
Ποῖ ΨΘΓΥ οἷοδα, δπά [Π6 ἴννο οἶδιιϑεθ ΠΊΔΥ Ὅς ἔγοησι ἀιθβεγοηῖ 

ΒΟΌΓΟΘΒ. 

4, 5 κιὸ. .. πῦσ] 22; κ᾿ ΜΠ Ὁ, ὕκ, ογ δος., δι εἰπιο5 ἴῃ 7ῈΕ,9 ἴῃ 
Ρ (αἰνναγβ, εχοορὶ Εχ, γ}}, ια "κ) : 50 ΟἩ. 1395.--3. Τῆγοιρδουῖ {815 
ν. 3 45 2ηἃ ρ].---ϑ ...9... δ... 5,25] υη1Π|κὸ νιν αθονα (ποτα 56ε ηοΐο). 
Το ὉΡῸ ἰπ ἴῃς ργεβεηΐ ο56 (85, Ζ.9., ἰη. απ. 40᾽5) σ δ'η8 σοπιραγβαῖναε ἴογοα 
5 ΡΙΥ ἔγοσι ἰῇ οοηϊεχί : Κδη. 111. 4χο86.---ὙΠδὴ} ΤῊΣ Ηπῆρ. οὗὨἨἁ {ἢΠ|5 ν. 
ΟὨΪΥ Ὦδγε. Οη ἴδε ἔογος οὗ ἴῃς Ηρ. (“ἴο ρἷαν ἴῃς ρυίΐησα ᾽), 8βεὲ α.-Κ, 
544.---1ἄ, πη] ΤὭς ἔογος οὗ (πὰ περαϊΐνα ἴῃ τῆς ργονίουβ οἶδυβϑε σοηπίϊηυξδ; 
οΡ. 2315; Ὠδν. 128, . 6; Ο.-Κ. 15272.--Ξ18. ἼΚΟ . ... ἢ ὙΠ] ορ. ὅπ, 4 
441 (ἢ), 1 5. 185, 2 5. ,χ 1431, Νοῆ. 4 ςδ; 566, Γιγίπεν, ΟΗ. 222)5.-- πη] 
(τ ἐπιθύμημα ΞΞ: ὙΠ ; δες Οείρον, ὥυνεελν, 420 6Π.-- τὸ Ἴπκ Ὡκ] [86 δος. τα 
Ὀεΐης ἀεδηεα ΌΥ ὉΠ 15 τ ΒΕ ργεοεάεα Ὁγ πὶ ; ζδη. ἰ11, 288 ΛΚ 

101. (Ρ. Τμεβα νεῦβεβ ᾶγὲ ἃ βεαμεῖ ἴο ν.3 "11, θὰ ἃ ρτγδ]]εῖ 
(ο ν.δ, Κοτγδῖ; απά ἢῖ5. σοπιρδην οὔ [νος ἀγα ἴο 8556 πΊ0 6 
αἵ ἴπ6 [αθεγηαοὶα ἢ Ααγοη, δδοῖ πιδη ὈτιΠΡΊΩΡ' Π15 σα Ώ56γ. 

41. σύ (1)] 95. - τκ 112 πὶ; 86ὲ ν. 7" 18 5),- -οὐῦ}) Ὀδν. ᾿, ἴὰ. 4; 5.1υὉν. 

18-.24 (ΡΏ. ΤῈΘ δ860ηὴ0 ὈΘίΌγΘ 86 ἰδΌΘΙΠΔ0]θ.---Τ 6 5οημεὶ 
ἴο ν. 5.7. 

18. Αοςερίϊπρ ἴπ6 ἴοςὲ ρτοροβεά ὃγΥ Μὸοβοβ (ν. 5), Ἰζογαῖ 
ἀπά {π6 ἔννο Ὠυπάτγοά αηα ΠΥ ρῥγίηοας ργεραγα παὶγ σθηϑογβ 

αηά ἴακα ὰρ {ποῖ ροβιτίοη δὲ ἴῃ ἀοογ οὗ ἴπ6 ἴδηΐϊ οὗ πιοοίην 

ἰορεῖμογ ἢ Μοβοβ δηά Ααύοη. ϑοπὶα ἰηϊογνθηΐϊηρ παγγδίνα 

οχρίδιηΐηρ (αὶ Κογδῇ δοοερίβα ἴπ6 ἴεβε ὑγοροβξβά Ὀγ Μοβεϑ, 

δηά (δὶ 6 δηά ἢἰβ οοπιρδηΐοῃβ ψεηΐ ΑυναῪ ἴο ργαραζα ἴογ [ἴ, 

ΤΊΔΥ Μ0611 αν Ὀεδη ἱποϊυἀεά ἴῃ Ῥδ᾿5 οὐἱρίηδὶ βίοσγυ ; αΐ [50 1 

Ὧ)498 δα ταοὐϊοοϊοαά ΌΥ τς εὐαϊῖοτ (Ρ᾽ ἴο πιαΐκα τοοπὶ ἔογ [5 
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οἴνη τνογάς (ν.8-.11. 10)... 190, Ἰζογδῖῃ: δϑϑθπιῦ65 411] [5σγδοῖ, τυ ἤοϑα 

ΓΙΡ 5 Πα νν85 ομαπιρί οηΐηρ (ν.5), το ννδίος {Π6 τα]. ὙὍΠ6 ρέογν 

οΥ Ῥαλποσῖ ἀρρεαῦβ οπλϊποιιϑῖν 85 ἴῃ 1419 (566 ποίβ {π6γα).--- 

290-92. Ὑδῆννοῃ Ὀ185 Μοβοβ δηά Αδγοη βδεραγδαῖδ {ῃμπεπΊβοῖνοβ 
ἔτγοπι ἴπε γεϑὶ οἵ ἴπ6 ρϑορῖΐο, δηά 50 βᾶνα {ῃεπηϑοῖνοβ ἔγοπι [ἢ 6 

ἀεεοιγιοίίοη Ηδ ἰηϊεησας ἴο βδεπά οὐ ἴθ. Μοβδς δηά Αδγοηῃ 

Ὀδρ (πὲ ἴπὸ τνῆοϊα ρεορῖθ ΠΊΔΥῪ ποΐ ρϑγιϑἢ ἔοσ οὔδ πιδη᾿ 5 512.-- 

21. Τῇα ρεορΐο 845 ἃ ψῇοΐε πιυϑί 6 σιιρροβξεά ἴο ἢδνα ἔδνοιιγοά 

Ιζογδῇ (ςρ. ν.19); εησα {πε αἰνίης Ἰητοπίΐοη ἴο ἀδϑίγου {Π6Π|.--- 

Ζλαΐ 7 πιᾶν σομδιηθ ἔλεηι ἐριησαάϊαζεὶν) 119 (164). Θ᾽ πι}1ὰγ 

ηϊοῖίνεβ ἴα δχργεβϑοά βοπιοναΐ αἰ Ἔγεπον ἴῃ Εχ. 429. χχγὔ 

(1Ε).--22. Ἀπ δον γοὴὶ προρ ἐλεῖγ γιςο5)] ν.5 ἡ.---ΑἸμα φαίη, 
Ο Οοῶ, σοά 97 ἐλα εῤίγίἐς ΟἿ αἱῤ 3265}] Οὐ τπε ἀϑᾶρὲ οὗ δὲ 

(““ αοἀ ἢ, 566 1218 ρῃ11. ἢ. ; 1 2716 δε 15 υδεὰ ἰηδίοδά; 

ἴον διὲ, Ὀείογε ἃ ἀδεβηΐηρ᾽ ἀρροβίἐοηδὶ ρῆταβα, ορ. ὅση. 332 (ἸΕ). 

Τα ρίταβθα Οοα οἵ ἐλ ς21γις οὗ αἱῤ ἥοςῖ, ΜνὨΪϊοΟὮ γασισγθ ΟἿΪΥ ἴῃ 

27}6 δηὰ ἰ5 {πεγείογα ρεου αγ ἴο Ῥ, Ὀεῖγαγβ (ἢ6 δάναπορά 

τ δοϊορὶςοδὶ βίαπάροϊηϊ οὗ Ρ. Ὑδηῃνεῇ 15 ἴο πὶ ἔδγ πιογὰ ἴδῃ 

[πε αοά οὗ ἰΞγδοῖ; ΗεἊ ἰ5 ἴῃ οηδ δηά οἠΪν δυΐποτσ οὗ 411 ἢ πιδη 

||, ἀπά, 85 ἰἴ5 διιΐῖμογ, σαρϑῦϊε οὗ ἀδβεϊγογίηρ τ (ορ. τ. 6128. 

Ὀυζ 50 45. Οη. 6 γ53:.ὄ 5): ορ. []οὉ 3413, αἷςο 5. το43ϑ, Τῆς 

(ἀγπὶ ““ 411 ες " ("3 05), οπαγδοίογιϑις οὗ ἴπῸ ἰαΐογ ΠΠογαΐαυγο, 

ΟΟΟΌΓΒ 18 {Ππ165 ἱη Ρ; 566 ξχρος., ϑερί. 1802 (Οη 06]), Ῥ. 215. 

--- δλοιιία 016 πα} σὺ απὸ Τ λοις ἴῃ οοηβεαυδηος δ ζρημαργιαγι 

αραΐδί, αηά, ἱποτεΐογο, ἀεβσίτου ηοΐ ἢἰπὶ οηΐν, δὰ 2.1.6 τολοῖθ σο7:- 

φτεραζίοηι (ον. τοῦ, [05. 22}3.--), 2.6. ἴ1ῃ6 ρεορία οὗ ἰ5γδεῖ; ορ 
185. ΤΠ οπδ πηδῃ πιιισῖ Ὀ6 [Π6 51ηρ]6 γἱηρίεδάσγ, νὶΖ. Κογδῇ ; 

τῆς αυσδϑδτίοη, ἱποοηβιϑίαπε ἢ πὲ ροϊηϊ οὗ νίονν ἴῃ ν." ΠΙΟἢ 
δῖνο5 βενεγαὶ ἰεδάθγϑ, 15 ἃ νδίυδοϊα οἷυα ἴο ἴδ οΥἹἱρίηδὶ ἔογτῃ 

οὗ Ῥ᾽5 παγγαῖϊνβ.0 [5 οὔθ πΊδη ἴο 5ἰη ἴῃ ἰοδάϊηρ οἴπογς δϑίγαυ, 

δΔηά γα δἷΪ ἴο ρεγιϑῇ τπουρἢ ΓΠΕΙΓ ΟὨΪΥ δίῃ σοηϑιδίβ ἰῃ δανίηρ' 

Ῥδθὴ θεά δϑῖγαυϑ Αρδίη [6 {πδοϊορίοδὶ οἰδαπάροϊης 18 δά- 

ναπορά; 1ξ 15 ἔαγ τεπιονεά ἔγοπι [ἢ ἀοπιίηδηοα οὗ ἴπ6 δατγίν 

ἀοοίτίης οἵ Ξο!ἀατίν, ἀπά 18 πιοϑὲ δ δϑ Ἔχρίαἰηθά 1 γεξεγγεά 

ἴο 8 ρεγιοά 1ηἢπδηςεά ὉΥ ΕΖΕΪκΙε1᾽ 5 βίγοηρ παν! 4]115π| (566, 

6.9., ἘΖεῖκ. 18. 232).- Τίια ψγῖογ 15 ἰπἀεδεά ἴῃ δοπια γαβρθοῖς 

Ὀεγοηά ΕΖεΙκΙ61᾽ 5 βἰαηάροϊηϊ ; ἢ6 σδῆονδθ δῇ δινδίκδηΐηρ ἴο [Π6 

ἀϊογεποα Ὀοίννθθη (πὰ ἰεδάοθγα δηά ἴῃ ἰεὰ ἰὴ ψγοηρ-ἀοίηρ,, 
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δηα ἰποῖ πος ἴο ἰυάρε τῆς ἰαἴίοσ νεγὺ ΠΡΏΕΠγ. Οη τῆς οἴπες 

μδηά, {πΠ6 ργεβεηὶ ντϊοσ 15 1655 ἀορτηδίῖς ἤδη ἘΖοκΙαϊ : ἢς 

ΓΑ1565 ἃ αυσδίίοη ; ἢ6 ἀοδβ8 ποῖ τῦδκα δὴ δϑϑοσίίοη. ΕῸσ ἴδε 

ἀϊντης ἱπαϊσηδίοη ΠΟ ἢ 5 δρί ἴο Ὀτεδῖς ἴοοβθ ἴῃ ἀδείγιςξινα 

δον, οΡ. [μον. τοῦ, Νὰ. 1τὅδ 185, Ὁϊ. ο19.---28 7, ὙΔΉΏνεΗ, 

δοσράϊηρ ἴο ἴπε ᾿πτεγοαββϑίοη οὗ Μοϑβεβ δπὰ Αδζοῃ (ν. 33), ἀϊγεοῖς 
{ῃΠ6 Ῥεορῖε τῆτουρ Μοβαβ ἴο τεϊνχσαε ἔγοπι ἴῃς δϑογηδοῖα ἴῃ 

οτάογ ἴο ἀνοϊα Ὀεΐηρ ἰηνοῖνεά ἴῃ 18 ἀεϑίγασξίοη (ν. 35) οὗ ἔῆοβε 
τ ῆο ργαβοπ ἴῃ ἰηοθῆβο. ὉΠ ρϑορΐα οὔϑυ, ν. ̓ 15,..-.ἕἕ 7 ζαδε’- 
παοῖδ (3 Ὁ) ο7Γ ογαᾷ, Φαίδαη, σπα Αδέγαηι) [6 ρῆγαβε ἰῃ ἔδε 

Ῥγοβοηῖ ἰοχῖ, Ὀοίῃ ἤδγα δηά ἴῃ ν. Ὦ, 15. ἄυα ἴο δὴ δαϊΐοσ. Εὸτγ, 

ποία (1) {πΠ6 τινογὰ ᾿3 ΨῸ ἰ5 σοηϑίδηθ υϑεά ἴῃ ἴ6 Ηεχαδίθυοῃ οὗ 
[6 ἀννε!!ηρ οὗ Ὑδμννεῖ, δὰΣ πδνοῦ, ἴῃ [86 5ἴηρ., οὗ δε 
ἄννε!]Ἰηρ-Ρίδος οὗ πο. Τῶα ρΡΙ. ἰ5 υϑεὰ ἴῃ 84 2οοζέοαζ ραβϑαρὲ 

(245) οὗ Βυπίδη δαδιτδιίοηβ. (2) Τ6 βίωρ. ἤουη (οΐϊ. ν.35) 
[ο]οννεά Ὁγ 6 ἴἤγεθ ἤδῆλθβ 18 5ίγδηρῈ : ζογδαῇ, Ὀδίμδη, δηὰ 

Αδίγαπιὶ αἀ1Ϊἃ ἢοξ βῇῆδαζε οὔθ ἀννο ηρ Ὀεΐννθθη ἴπ6πΔ. ΤΏς 

αἰ συ 15 ηοῖ σαι ϑίδοϊοσ Υ βυγηϊουηϊεά ΌὉΥ δγριυΐηρ {π8ῖ 9 Ὁ 

Πογα πιθδη8 “" ἀἸ5ιγοῖ,᾽) δηά 8 [μογαΐοσα βυϊτδοΐν ἕο] οὐνεά Ὁγ ἴδε 

ΠδΠΊ65 οὗ ἴπ6 ἴῆγοα τδη, 5ἰἷπος 411---ἰῃ6 ζοδαῖδιίε Κογδῇ, δηά 

[6 Καουδοηϊῖας5 Ὠαϊῆδη δηᾶ ΑὈἱγαπ)---δά {Ποῖγ ροβιτοη οἡ {6 

9. οὗ [Π6 ἰΔθεγηδοῖς (219 ,32. (4) ὙΤΒδ ρῆγαβε 15 ΡοϊπΈῖ655 
ἴῃ [ῆὴ6 οοπίεχί. Εοτ, ϑίηοθ [6 ρδϑορῖίβς γα δϑβϑϑηθα Ὀεΐογα 

86 τά ογηδοῖα (ν.19), τ[π6 σοπιπγδηά ἰπ 115 ργεβαηΐ ἔογτι αἀϊγεοῖς 

(Πὴ6. Ραοορῖία ἴο ἀερατγί ἔγοπι ἃ ρίδοθ ἰῇ τυροῦ ΠΟΥ ἀγα ἠοῖ. 

ΤΏΘγα οδη 6 20 τεδϑοηδθΐε ἄοιδὲ {πὶ ἴπ6 οοπιπιαπά ἴῃ Ρἢ 

γλη, ϑεῤαγέ γοηι αδομξ ἐλδ ἐαδογπαοῖθ ο7Γ γαλεσεὰλ (ςρ. 1738 (8). 
ΛΈΩ {πα βοἴογυ οὗ Κογδῇ τνᾶβ υπϊϊεα Ὁγ ἴδε οὐϊῖος ἢ {παῖ 

οὗ Παΐξμιδη δηά Αδίγδπι, [π6 ἕδοϊ [αὶ Κογδῇ δπά 15 οοτηγδάβϑ 

ἵνογα ἀσοίτογαά ἴῃ 6 ἱπιηιεάϊδία ργοχι πὸ Υ οὗ π6 ΤΡ γηδοῖὶς 

νν85 οὐβουγοά (που ρὮ ἰδ ἰ5 51}}} οἷδαῦ δηου ἢ ἔγοπι ν.85) ; τΠε 
οάτϊτοτν τυϊϑῃδά ἴο βυρρεϑῖ (δὲ 411 δ!κα νοσ ἀδϑιγογαά ἴῃ {Πεὶγ 

ἰεηῖ5. (α", ταϊκίπρ᾽ Ἔχοθρίίοη ρογῆδρβ ἴο {πὸ βίηρ. 9:9 νἱἢ 
{πΠ6 [ἴγϑα παπΊθ5, οπιὶίβ “" αίμδη δηά ΑὈιγαπὶ "Ὁ Ὀοΐἢ ἤογα δηά 

ἰπ ν. 2, 

18. Ἐ5}»] ΤΏε Ρ]. βυβχ γείεγβ ἴο [ἢς ρΐυγαίῖΊ ἱπιρ]οἷξ ἰῃ ἴδ αἰδιειδυίϊνε 
ρὮγαβα ἸΠΠΠῸ δκ : ἵδη, 1, ,446ῤ.:--ητο}} Οἷα 55. οπιῖὶ (π6 Ἐ--ῬεγΒαρ5 τἰρ ΠΥ, 
ίος νας βδοιϊά ἵμεὴ ανα (8158 ἡδίυγαὶ! βεαυεηςα : Κογδαῇ δηά ἴδε ῥγίησε 

νπο μες ὐδαβμαδαοασααν παρεῖσαν... -.-- ́   ο».... ἘΠῚ Ν 
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Ὅτεραγε ἴον ἴΠπ ἐγδὶ (ν..}8) ; Μοβοβϑ δηὰ Αδοῃ δίκα υρ (πεῖγ βίαπά δὲ (8 
ἴεηϊ (ν.18); Κογδῇ δϑϑεπῦ 68 ἴῃς ρεορῖὶς ἴπεγε (ν.}9).---22. πε σ᾽] Ὑ Πότε 
τὰ βόνογαὶ ροβϑ8:016 ἐχρδηδίϊοηβ οὗ ἴῃς Ἵϑίγσ. ὍΤθα 5ἰπηρίδϑὶ, δηὰ ὃγ ἴδαγ 
1Π6 πηοβὶ ὈγοῦδΌοϊςο, 15 ἰμδδι ἴῃς 5 18 ἱπίογγοσδῖννε δηά 5ῃουϊὰ ὃς ροϊηϊεά 
πὴ (Ο.-Κ, τοορ) ; (δὴ ἔογ {π6 βυδογαϊπαίϊοη οὗ ἴπε ἴννο βεηΐϊδηςαβ ἰο ἴπῸ 
ἱπίεγγορ.. 8ε6 Ο.-Κὶ, σον. Οἵ ἴἴ πιὶρῃιϊ 6 ἃ ο456 οὗ ἴῃς οηχἰϑϑίοη οὗ (Π6 
τί. ἢ [Π6 ἡὐυπιογαὶ (ορ. 285): 80 Κὄη. 11}. 2245; ἰδῆ (6 βδεηίεηος ἴ5 
τηϊεγγορ δίῖνα πὶ πουΐϊ δὴ ἰηϊογγοραῖϊννα ραγίϊοϊε, 45 ἰῃ ν.., Οἵ ἴπῸ Ἵπκ 
ΤῊΔΥ Ὀ6 8 δος. οὗ ἴδε δβίδίε (Πδν. 70)--- ΤΏΘ ἰδ Ῥείηρ᾽ οὔς δια οἡΪν 
οἠς "᾿; ςρ. 8. 513, 

9ὅ-84. ΤῊΘ 8060 ὈΘΙΌΣΘ 80 ὑθπΐδ οὗὐἠ Παΐμδῃ δὰ ΑΡἱσδπι 

σΕ). 
ΤΠ6θς νεῦβεβ, ψ ἢ ἢ Ἐπ ὀχοαρεοη οὗὨ ν. 355 51. (ΡῈ δῃά Ρὴἢ 

δηὰ ν. 330 (Ρ᾽), ἔογηχ {π6 βαεᾳαδῖ ἰο ν.}5.16, 
οὕ. Ὠαϊμδη δπὰ Αδίγαπι δανίηρ᾽ τεξιβεά ἴο σοπια ἴο Μοβες 

(ν.132), Μοβεβ, δοοοπιραηὶ δα Ὁγ 2ῴε οἰρρς οὕ “5γασὶ (ορ. 1139 Ε, 

ἀῃηὰ ἢ. οὐ 1116), ΡὍ65 ἴο [ἢ 6ῃ1.---206. ΜοΞξε5 διἀ5. ἴπ6 ρεορίε 
γαπιονα ἔγοη ἴῃ6 παρ ουγῆοοά οἱ ἴδε ἰδηΐς οὗ Ὠδίβδῃ δηά 

Αγ. Τα ἱηϊγοαμοΐογυ οἷἶδιιϑα δηά ἴδ ϑρεθοῦ 561 δγε 

ἔγοπι αἰ δγεηϊ βουγοθβ. Ὑπα τννογὰ ορηργεραξζίον (τἢ ἢ.) ῥγε- 

νοηῖβ ἴπα6 ἔογπιοῦ Ὀείηρ' τοίεγγαά το Ϊ (Ε), ἴο ννῃϊοῖ βενογαὶ ννογὰϑ 

ἴῃ ἴπΠ6 5ρϑθοῦ οοποϊυβινεῖγ ροϊηῖ. “44μ4 δ δοῤαζο τριίο ἐλ6 σο᾽:- 

φγεραζίονι σαγίηρ ἰ56 Ὀ65ῖ ἢ ΓΗ. ταΐεγγαά ἴο Ῥἤ, [που ΡὮ ἰἴ πιᾶῦ 

6, 845 ὮὈϊ. ταραγάς 1, {86 ψνογῖκ οὗ (ἢ6 οὐατῖοτ. [πὶ ἴΠ6 ἔογπιογ 

οᾶ586 Μοβεϑ᾽ δηπουπηοαπιεηΐ οὗ πὸ ἀϊνίπα ᾿νναγηΐϊηρ (ν.339) Πᾶς 
Ῥδθῇ βυρρτγεββαα ἴῃ ἔδνουγ οὗ [Ε᾿5 βρβθοῇ.-- - ερανγέ ποτοῦ 23 ΟΌ») 

("»Ὸ Ν2 γὙ)Ό); Ρ ἴῃ ν.3»Ἐ 5 ὀχργεβϑβθβ ἴδε βαπιῈ ἰάεα αἰ Πεγεθεν 
ῤ 2900 νη, 23... δν)Ὸ ἡδνν)). ν τἢὴ6 ρῥγοβϑοηΐῖ νῦ., 

ΟΡ. 1210 (Ε); τπ6 δποίς δὲ) 5 ὨΙΡΉΪΥ ομαγαοίουϑες οὗ ΤῈ ; ν.8 
ΡὮΙ]. η.-- Ζ΄659 τοϊοκοα »ι6η} Ὠαϊῃδη δηὰ Αδίγαπι. "δ οσσυτ5 
8 {1π165 ἴῃ [Ε, οποα οηἷΐγ ἴῃ Ρ (4581); ΟΗ. 221.---πνέλέηρ ἐλαΐ 

ἐς ἐλσέγ:] ἴῃ86 βαπιε ρῆγαβθ (Ὁ Ὁ ὝΦιΣ 5), ἱπουρἢ οὗ πεοα βίον 
αἰ γΕΥ τεηάδεγεά ἴῃ ΕὨΡ 5, Οσουγθϑ ἴῃ ν. 39. 8... ὟΠΕ ἰαϊοπὶ 

5 υϑεα 26 {ἰπι65 ἴῃ [Ε, ἔννῖσα οὐἱν ἰη Ρ; ΓΗ. 124}5.---26ε γῈ 
ὧδ σιοϑῤέ στυαν ἐπ αἱῤ ἐλεεῖν τἴρ5] ον ἴῃ βεηξπιεηΐϊ δηά [Π6 νΌ. 
(Π50), ορ. αη. 1853. δἷϑοὸ Οη. 195 17 (411 1).---2Ξ.7),6 (ἢ). ϑεαιεὶ 
το ν.3. δ) 070 (ἸΕ). Μοββϑβ δπὰ Αδγοη μανΐπρ' δγγίνεα αἱ [ῃς 
τοηῖς οὗ ᾿αΐῃδη δηὰ Αδίγαπὶ, {πὸ ἰδιῖίοσ ἢ {ποῖγ νας δηὰ 

σμάγθη σοπια οὐἵ 8δπᾶ οἰδηά δ {πεῖς ἰθηΐ ἄοοῦβ. Τῆς 

Ηδοῦτονν ΠΊΔΥ δἷσο πιοδη παῖ ΤΕΥ ἢδά σοπια οιἱἵ Ὀεΐίογε Μοβαϑ 
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δά ατγῖνεά, Μ΄. πηῖρῃς νεῖ] ἔο!ονν ν. 5. ̓ἱπχπιεάϊδιεῖν, δὰ 

ΝΕΓΥ ρῥγοῦδοῖν αἰάᾷ 50 ἰη Ε, βἴησοθ δ ᾿ηϊεγνθηϊηρ ρασϑθαρα οὗ 

ΤῈ (ν.350) ἀρροαῖϑβ ἴο οοπια ἔγοπι 7. [Ι͂ἢ 86 1δϑῖ οἰδιιξα οὗ ἴδε ν. 

1η6 εαἀϊῖοτ οὗ 1ΕἙ ρῥούμαρβ [δ᾽1ῖ95 Ὀδοῖζ οἡ Ϊ, νυνὶ τνῆοπὶ ΒὉ Ξξ 

ἐ 26 ομϑς 1ῖ5 ολαγαοίϊογ σῦς (ΓΗ. 52). 

28-81 (). Μοβεβ, δά άγεβϑιηρ ἴῃ 6 δϑϑοιλ θα ροορῖθ, Ῥζγο- 
ΡΟΞ565 ἃ [65 οὗἉ δ΄5 οἵνηῃ ἀϊνίηθ ἀρροϊηϊπιοηΐ δπὰ [ἢ 6 ὈΪΔΘΡΒΘΙΩΥ 

οὔ {πε γεῦεῖς. [1 τῆ6 ταρ6]5 ἀἷβ 4 πδΐυγαὶ ἀθδαίῃ, Μοβεβ 15. δὴ 

ἱπηροβίογ ; Ὀιυῖζῖ 7 ΤΏΘΥ δὰ βϑννδίουνεὰ ὑὉρ αἷΐϊνε ἴη {πΠῸ6 δασγίῃ, 

ΥὙδην ἢ ̓ 45 δοηΐ ἢΐπι, δηα {πῸ σγεῦεῖβ ἴῃ δ᾽ ηρ' ἢ απο ςίϊοη 

Ὧ!15 αἀἰνίπε δρροϊητηηθηῖ παν σοπίοπηηοα Ὑδῃῆν ἢ. 

ΤὭΘ ΡἢΓΑΘΘΟΪΟΡῪ ποῖα Δρρϑδῦβ ἴο Ὀ6 ργεάδοπ δηςΥ {πδὲ οἱ 

]; δπάὰ Βδοοῦ ροϊηΐβ ουΐξ παῖ [ἴ 15 σμαγδοίδσγιϑίς οὗ [πδἴ βοιιγος 

ΒΟΪΘΠΊΩΪΥ ἴο ῥγοροβα [6ϑῖβ οὗ [ῃϊ5 Κιπά ; 5ὸο Εχ. υχίδι, ορ., 

ΒοπΊθν δὶ βι πΉ ]γῖγ, αη. 2414 4.235.--Ἰεγοῦν γ6 «λαϊὶ ἔποτο] ορ. 

αη. 4283, Εχ. 517, αἷδο απ. 2456 (411 1. Ὁ ρεορῖίβς γε 

δαἀάγεϑ5εα : ϑαΐμδη δηά Αδιγαπὶ δα τεΐεγγεα ἴο ἴῇ ἴπ6 “,γὰ 

Ραβοη, ν.ὅ3Ἐ,- Υαλησσλ λαΐλ τοηζ 7:6] ορ. Ἐχ. 410π6 (Ε) 4533, 
705. 2448 (Ε), ἔχ. ς 33 γιδ (]).-.ῷἄχζλαξ 1 πᾶνε ποέ ἄοπα δεπὶ οὐ» 

οτορ γε} [ἢ 5απιῈ οοπίγαβί Ὀδίινεθη νν δὶ 15 ἄοπα οὗ ρεγβοηδὶ 
11} δηά ἀδϑῖγο, απ τνῃδὶ ἴα ἀοηα ὑπάογ αἰνίηα σοηϑίγδιπε ἱ5 

ἄγαννῃ ἴῃ 2418 (1). ϑιπιαγ ἴα [ῃ6 οοπίγαβε Ὀεΐννεθη {π6 ἴγυς 
ργορδεῖ οδἱ δά δηά ςεηΐ οὗ Υδῆνε δηά {πε δλἰϑε ργορῆεῖ ἴῃ 76γ. 

2416 51 20. 7 ἐλόδὸ πιδρ (16 ας αἰἱϊ νπιαριζίηα 416] {.6. ἃ πατυτγαὶ 

ἀεδίῃ, τρια δε υἱεί!θα τοί 26 υἱσίϊα ον ὁ αἰ τιαρμ λίπ, 1.6. 
βυθεν ηο Ἔχίσγδογαϊηαγυ δηά οἰρηϊβοδηῖΐ ἔδία, δυο 85 ἀδβοδηάίηρ' 

αἶϊνα ᾿Ἰηἴο 58δοΐ ογ ἀγίηρ᾽ “1 [π6 πιιάσι οὗὨἩ {πεῖς ἀδυ5,᾽ ΒΟ ἢ 

5 ἴπ6 βρεοΐδὶ ἔαϊβ οὗ βίπῃδγβ; ορ. 6.9. 5. 5 οϑ 16 (8, 18) ([ῃς 
Ιαϊίετῦ ν. Αἰἄδ5 ἴο 1Π15 ἡδγγδαῖϊνεα).---7. ἐς πο Ψαλποολ ἐλαΐ λαίλ 

δοηζ 7:6] Τῆ6 ροβιοη οὗ ἴπ6 περαῖϊναε Ὀεΐογε Ὑδμννε ἢ γαίῃογ 
τΠδη Ὀεΐοσγα ἴῃς νΌ. ἐπ] ρἢδϑίβαϑ [6 ἔογπιοῦ; ορ. αη. 4239 4,89 -.- 

90. διέ ὦ γαλτυοὶλ σγοαίδς αὶ σγεαΐο»] σαυβαβ βοπιθί ΠΡ ΠΟῸΝ 
δηά πιᾶύνοϊ]ουβ ἴο σοπΊα ἴο ρ4855; ορ. ἔχ. 44} (ἸΕ), 76ςσ. 4133-- 

Απα ἐλὲ ργομρμαῖ ορόν {5 τιον} Ἔχϑοῖν 45 απ. 411} (1); Ὀοίῃ 
που δηά νΌ. τα ἀϊβεγαηΐϊ ἴῃ ν. 85 νῃογα γι (4150 ν. 380, 84) δηά 
ΠΠΒ οσοιῦ ἰηκίοδά οὗ ΠΟ (4150 ν.3}} δηά πὺϑ (αἶϑο Ὠΐ. 1«ι).- 
Απώ ἐδεν ροὸ ἄρτῦ.. .. ο ϑλεοὶ] 5Π6ο], {π6 ρίδοβ οὗἔὨἩἉ ἀδρατίεά 
ϑρ γι 5, νὰ5 οοηοεϊνεά οὗ 45 θεῖοινν οὐ ψ πη {[Π6 οαγίῃ ; Ῥϑορίθ 
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Γο ἀρτ ἴο ἴἴ (ορ. 6... ὅση. 4735), δῃά τῃ6 5ρ᾽γ 5 δὲ {1π|65 σΟΠΊΘ 
222 ἴτοτα ἴξ (1 5. 28:18, 56ε6 16 [ιεχίοοηβ (ςν. δηΝ}0)).--- Το» 
ἤισαν ἀεδῥίδει γαλεσολ), νὼ 85 ἴῃ 141}: 38 (ἸΕ).---31, 82. Α5 βοοη 

δι5 Νίοξεϑβ μδὰά βηϊδῃεα βρεαϊκιηρ,, [πΠ6 στουπά υηπάεγ Ὠδίῆδη δηά 

ΔΑ ΌΪτδηι 15 οἷος. δουηάεδγ, δηά πον δηά τπεῖὶγ Ππουβεῃοϊ 8 ἀγα 

Ξνν Δ] οννεά ὑρ.--ν..81. 886. γερογάς, ΙΓ ἃ τερβϑιϊ θη οὗ τ1π6 58Π|6 

ὈΝ γαβοοϊορυ (ποῖα δβρεοῖδιυ ν. 532), (πΠ6 (ἸΕΙπιεηΐ οὗ Μοβεϑ᾿ 
Ὁταεαϊοϊίοη ἰπ ν.889. ΜΝ, 826 σρηϊδῖπϑβ ἃ βίαϊεπιοηῖ οὗ [ἢ6 Ξδπ|6 οὐ 
4 σἰπιῖΐαγ ὄνθηῖ, Ὀυΐϊ ἴῃ ἀἰβογεπξ ρἤῃταβοοίορυ. Ῥγοῦδοϊυ ν. 5328 

(ςΡ. Ὁι. 115) 15 ἀεγνεα ἔγοπι Ε, ἀπά Ἱ ἰτ ΡΌε5 ἴπ6 οἶδυβε 
“τι ἐλ οαγίλ σουθγοα ἐλόνε τ (ν.88).---ὃῶ. 7Ζλοΐ» λομδολοϊας]) 
16 τυῖνε8 δηά οδιάγοη (ν. 53) δηά οἴπενγ ρεγβοῃβ δεϊοηρίηρ' ἴο 
Τυαῖμδη δηὰ ΔΌϊγαπι. Ὑμ6 σαπὶα νοζὰ (Ὁ 72) 15 υδεὰ ἴῃ τῆς 
τείεγεηοα ἴο [15 δίογυ ἰη Ὁΐζ. 115, αἷξο ἢ ἴΠ6 5απι σἰρηἰβοδ- 

τίου ἴῃ Οη. 429. ὅ3.,..18 (411 Ε). [τ ἀρρεδζβ ἴο Ὀ6 Ε᾿5 εαυϊναΐδηξ 
ἴοτ }᾽5 ρῆγαβαε αἱζ ἡλαΐ τσας ἐλοΐγς (οΡ. ν.35 η.} ἴῃ ν.882,.. 80} 
“«Ἱππὰὼ αἱ ἐλδ π:6η τοῖο δοϊογιροα ἐο Κογαΐ απα αἰἱΐ ἐλεεῖ»; ροοαο)] δῇ 
ὈΠ5Κ1ι1 διτεηρὲ οὗ ἴπ6 εὐϊῖογ ἴο υπὶΐα ἴῃ ἀδδίῆ ἴῃ ἔννο 5εῖβ 

οὗ γοῦεἷβ ννῇο, ὄνθῃ ἴω δὶς ἔογπι οὗ ἴῃ βἴογυ, δά ἰῇ 16 θεθ 

ςοηπίδηςἊγ ἀϊνιάε. Τδε εἴεοξ οὗ ἰπ6 ᾿Ἰηδογίίοη 15 (πδὲ δἴζογ 

411 τς πιθη [πὶ ὈεΪοηρεα ἴο Κοτδῇ ἢανα Ὀδθη βυνδ] οννοα υρ 

ΌΥ {πὰ εαγίμπαυδκε δρουΐ ἴδε ἰεηΐ5 οὗ Ὀδίμδη δηά Αδίγαπι, 
{ΠῸῪ ἃ ἄοπα ἴο ἀθδίῃ δραίῃ Ὁγ ἔγε δἱ ἴῃς ἰδαγηδοῖθ (ν. 56). 

ΤΠΘ δαηά οὗ Π6 εὐϊίοῦ 15 α'50 δρρδγεηΐ ἴῃ ἴπ6 ρῃγαβθοϊογυ ; 
1ῃ6 ἰαςὲ '᾿νογά οὗ ἴῃ6 ν. (Ὁ) 185 σμαγδοϊογιβεῖος οὗὁἩ Ῥ δηά ἴδ6 
εἀϊίογ; ΓΗ. 1ς5".---38. Ορ. ν.δ00.- 8380. 4πώ ἐλον ρογέσλϑαϊ )9Όρι 
ἔλθ »νεΐῶεξ οὗ ἐλ6 ἀΞεοηιδὶν} εἰϊποῦ δποίπεν εἀϊϊογίαὶ δἀἀϊίοη, ογ, 

Ῥοτδδρ5, Ε (ορ. 222).---3Ξ.4. ΑἸἰαγπιεὰ Ὁγ ἴπ6 βουπά οὗ [Π6 οτίαϑ5 
οὗ 6 ρογιβϑῃϊηρ ρδθορῖθ, 6 ϑγδϑῖἴθ5 νο παά Ὀξδθη ργδϑϑβϑηΐ 

(ορ. ν. 33) ἤεε αἰνᾶὺ ἴο ἀνοϊὰ ἃ {κε ἔδαῖθβ' Ὑδ15 ν. Βοδγο νυ 566 ΠῚ5 
ἴο ΡΓΘϑΌΡΡοΒα ν. 35, 

80 (ΡΏ. 186 ἀθδίγποίίοη οὗὐ 10 ὑτψτὸο δυπάτοα δηὰ ΒΓ 
ῬΙΪΏΟ068.---Ἴ δ δεαμεῖ ἴο ν. 578, 

Α5 δὲ ἴμε ἀεβίγυοϊίοη οὗ Ναάδρ δηᾶ Αδίδμυ (1μν. τοῦ), 50 
ῃονν ἔτεα οοπ65 ουἱ ἔγοπι δῆ εῇ, 2.6. ἴτοσι [6 τἀ Όσγηδοῖθ 5 ἱξ 

σοηβυπιεβ ἴπ6 ἵἴνο πυηάγεά δηὰ δΙγ (ν.3) το οἤεγεά δα 
ἰπσθβα (ν.18), ΤΠ πάπα οὗ ἔπε ἰεδάοσ, Κογδῇῃ, πα8 Ὀδδη 
ΞυρΡΡτγαββεά οὐ ρτοιυηᾶβ ἢ ϊοἢ κν}}} θ6 ἐουηά 5ἰδιϊεα οἡ 2619, 
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27. Ὁ53Ὧ] ἃ δβεοοηδδγυ ρῥγοάϊοδίς ἀείεγηνϊπίηρ ἴδε δυδ]οεςῖ ; Ὠτάτετ, 
7Ζεέηϑδες, τόι (2).----ΠΠ8] δος. οὗ ρίδος : Πᾶν. 69. ---ὍΡΟΥ . . . ὈΠῸΣ] 18 ᾿Σ; γβσ- 
τα ΠΥ σοπιοννδὶ Ἰοοβεῖν σοπηςοίςεά νυνἱ ἢ (ἢ ς 5.0]. ΟὝΞΜῚ . 9. . [π| (τυ Ὡς ἢ 
15 ργεῆχεά ἴο ἴῃς νῦ. εἰπεῖ Ὀδοδυβε ἴἰ 15 (πε ἢδνν ἀπ οοηἰϊγαϑίεα 5 Ὀ])εςὶ 
88 ςοπιραγεά τυ ν. 5, οὐ ἰὴ ογάσγ ἴο ψῖνθ Ἰκχ" ἃ οἷυρέ, 5656); ἔος ἐμ ΐ8 
Ἰοοβα οοηηςοίΐοη 566 δα. ἰἰ. 1756. Ιἰ πιρμξ ΘΑ 5} γαβϑυ] ἔγοπι ἔμϑίοω οὗ 
Βουγοῦβ: Βδοοῦ ἃ5ϑίριιβ (5 ἰΔϑὶ οἶδυβδε ἴο 1. Οὖ, ϑίπος ὉΠ75 ὈεϊννεεΩ 
ὨΘῸΝ . . . ὩΣ 5 υηυ 08] δηδ γεδ}ν βιρεγῆυουθ, 6 ΠΙΔΥῪ ἴῃ (Π 6 ὈὮγαϑο 
1861 ᾶνς [υϑίοη οὗ βουγοαβ ; 5ο ΟΗ.---30. πκο Ὁ] πεγε οηγ.---Ὅπ.] Οἷς -ἰ καὶ 
τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν, ῬτοΌΔΌΪ υπάοςγ [δε ᾿ἰηθυεαςς οὗ 

δι. τ13 

ΧΥ͂ΙΙ. 1-δ (1055) (Ρ. Τ|9 ΟΘΏΒΟΙΒ οομγοιίθά ἱπίο ἃ 
ΤΩΘΙΠΟΣΪΔΆΙ. ---Αἴ ἰῃ6 οοπχπιαηάδ οὗ Υδῆνοῖ, οοπιπιιηϊοδίοα 

τπγουρ ἢ Μοβεβ, ΕἸ ζασ οοἱθοῖβ [ἢ6 οδῆβογϑ νοῦ Πμδά Ὀδοη 
τεπάεγεα ΠΟΙ͂ (ἐ. 6. ἁπῆϊ ἔοσ δυΐυγα ρῥγοίδπο 0.56} ὈὉΥ Βανὶηρ' 
Ὀδθη ργαϑοηϊοα ἴο Υδῆνθῃ, δηα οοηνογῖβ ἴδηι ἰηΐο ἃ οονογιησ 

ἴοσ [6 αἷΐδγ, τυ ῇῃιὶςἢ 18 ἴο δοῦνθ 85 ἃ γουηϊηάογ ἰῃδῖ ηΟ οπο, ἢ 

ννὰ8 ἠοῖ ἀεξοδηαεά ἔγοσι Αδγοη, τϊρῆϊ ἄγανν ἤθᾶῦ ἴο οὔενγ ἰη- 
σοηδ6 ἴο Υδῇν ἢ. 

ΤῊ!5 145 ᾿Ἰηβογίίοη οὗ Ῥ" 15 ὁ Κιηά οὗ Μίάγαςῃ, ἴο Ἴχρίδίη 
{πε ὈγοηΖα οονοσγίηρ οὐ ονεσίαγίηρ οὗ ἴπ6 δἱΐαγσ. Ἀοοοσγάϊηρ ἴο 

Εχ. 2᾽γὲ (Ρ6), δε αἰϊαγ ψ5 ονετί αἱ τυῖτῆ Ὀγοηζα δὲ ἴπε τἴπια {πὲ 
1 ννγᾶ5 πιδάδβ. (ἃ διἱεπιρῖβ (αἱ {6 ὄχρθῆβα οὗ δὴ δηδομγοηϊϑηι) 
ἴο παγπιοηῖβα ἴδε ἴἔνο νογϑίοηβ οὗ ἴπὸ ογἱρίη οὗ {π|5 Ὀγοηζα 

σονογίηρ ΌΥ Ἔχρίδιπίηρ, ἰῃ ἴῃς δοοουπὶ οὗ ἴδε οοπιρίεξίοη οὗ 

τῃς ἀρεγηδοῖθ δηά ἰΐ5 Ὀεϊοηρίηρβ, {δαὶ “δε [Β654᾽᾿ 61] πιδάς 
1ῃῆ6 ὈγοΩΖΘ ᾿δἰΐαγ ουὖἱ οὗ [ῆ6 ὈγοῆΖα σδῆβοσβ νηοῦ Ὀοϊοηρεά 

ἴο {πΠ6 πη ᾿ῆο ταονοϊϊεαὦ νι τῆ6 οοηρτορδίίοη οὗ Κογδῇ " 

(Εχ. 4853 (ἃ -- 83 1ἴ]). Τῇε ργεβεπὲ αἀϊνογρεησα ἔγοπι ἴΠ6 γὸ- 
ρταϑϑηϊδίίοη οὗ Ῥδ 18 πλογοῖυ δηοίπογ ἱπαϊοσαϊίοη οὗ {πα βεοοηά- 

ΔΙῪ οδαγδοΐου οὗ πὸ βεοϊΐοη, ΠΟ ἢ 850 ἀρρθᾶγβ νϑγῪ οἱ δδγΙν 
ἴῃ ν.δ, ἘΠ6 αΖαῖ, ἴοο, που ρῇ Κπονη ἴο Ῥὅ, 5 ργοπιηηθηςξ ἰπ 
Ῥ᾽ (566, δ... 6. 19, 31, 105. 22: δἷ'5ο ἔχ. 6533. 35 1ἀν. τοῦ 15). 

2 (87). ΕἸεαζαγ ἰ5 βεϊδεοϊθά ἔος ἐπ ἔδϑκ οἵ οοϊἹδοιίπρ (ῃς 
σοηβοῦβ γαΐῃογ [ἤδη Αδγοη; ἔογ ἴῃς ἰαϊίον 85 ὨΙρΡἢ ρτθϑὶ πδά 

ἴο ἀνοϊά οοηΐδοῖ τ ῖζῇ τη6 ἀεαά ὄνδὴ ποῦ βογιρυ ]ο 5] 1 Δη 

(ῆ6 οτάϊηδγυ ὑγιθϑδῖβ, [,μὸν. 21101δ. 1.4. γον ζλ6 τηζώςί οὗ ἐλαί 

τοὐτοὶ ἐς διιγη] ἤδγα ἃ5 ἱπ το 1 ΠΕΡῚ ἀρρεᾶγβ ἴο πᾶνὲ [δε 
οοπογαῖθ βϑηβα ζῃσέ τολίολ ἐς διέ; οἰἴῆογ ἴπΠ6 τ᾿νογά ἰ5. 50 

ἰαἴκεη ἢδγα ὃγ (ἃ ῷ Ἐ 179 ογ ἰῃεβε νεγϑίοηβ γεδά Ὁ ΒΦ ἢ (ορ. ν.ἢ) 
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Ξ-Ξ-Ξ Ζῴοσο τοῖο αγ6 διιγεί. 1, “ἢ ἘΝ... τ[π6 υδυΔ] Ξἰσηἰδοδίίοη 

ΟἿ ποῦ δεγπέπρ (μον. τοῦ, Απὶ. 411, ορ. Ζεοῖ. 43) ὈῈ δάορίεά, 

ἘΤ.6 τπηδδηΐϊηρ ψουὰ 6 τπαῖ ἴῃ8 οδῆβοιβ ἃ ἴο Ὅδ οοἱϊεοϊεά 

Ἐτοτη δηιοηρ ἴπ6 5111} Ῥυγηΐϊηρ σογρβϑος οὗ ἴποβα Ῥυγηΐ ὉΥ [86 
Ὥγχσαε οὗ Υδῃνοῇ. --- ϑοσι67), ἐλ6 γε γομαθγ)] ἴῃβ ἔτεα 5 {86 
Ἐρειγηΐπρ᾽ οοδὶ5 πο Ππδάὰ Ῥεδη ρῥἰδοεά ἱπ {π6 σοηβεῖβ (167: 18); 
Ἐμι656 δζὰ ἴο δε Ξοδίζοσγεά ἰεϑῖ, ἱπουρῷ Ποῖγ, ΠΟΥ 5που]ά 511} 

Ἐς ρτοΐδηπεϊν υδεα. ---Ὸ» 26 σ6Ή567ἢ5 . .«. λατυό δεσορηθ λοζ»} 
50, τρμεῖγ, 2. ἘΠ; 566 ῥῃ]}. ἢ. ΤΠ οδηβεῖβ δα οοηίγεαοϊεα 
Ὦ οΪΐποϑ5 ἴῃ νϊγυς οὗ ἢανίηρ Ὀδοη ῥγεβοηϊεά Ὀεΐοτα Ὑδηῃνεῇ, 

δπα 811 ταὶ πεν οοπίδϊπεά, ἱποϊυάϊηρ {6 ὅγε, ψουϊά Ὦδανα 

Ῥδοη τοπάογοά ΠΟΙ δὲ 8 βϑαπια {ἰπ|6 (ν.8); ΠΟΙ Π655 πη βιιοἢ 
Οδϑεβ5 15, {πκὸ υποϊδεαππαβδβ (ορ. 6.9. [,6ν. 15)» [86 γαϑυϊς οὗ 
ῬἈγϑίοδὶ οοπίδος ἰῇ οὐ Ῥγορί παι ἴο ὨΟΙΥ {πίηρθ: 566 

ΞΠ14]1 ῥσπὶ ἢ. δὲ ἴῃε οπά οἵ {Π15 βεοίίοη.-- -ὃ (38). Ζ΄λεϑθ 
σέρηθῦς αὐ ἐλ6 οοτέ οὕ ἐλοὲν {ϊυ65] 1 1Π6 τεχὲὶ οὗ 3Ηῆ Ὀς τεϊαδϊηεά, 
1Π6 οἶδιιϑα πιυϑδὲ 6 τοηάογεα ἴδυβ, ποῖ 85 ἴῃ ΕΝ. (ἴ6χῇ) 
““{Π656 5ἰπποίβ δραίηβὶ {πεὶγ οὐὴ [ΐνεβ "ἢ; ἴογ (1) ““ἴο ίη 
αραΐηδε 5 ὃ ΝῸΠ δἀπά ποῖ 3 δΌΠ; (2) {δα πιεὴ ἱπ χυδβίίοη 

οουἱά ποῖ 6 5᾽΄ὰ ἴο δανε 5ἰπηθαὰ δρδϊηδξ τμαπηβαῖναβ: ἴΠ6Υ 

Πδά Ξιπηεὰ αραϊηϑδί ἀοά. Εοσ ἴδε ἃ οὗ ροα ἢ 8), ορ. 

:Κ. 2533, 25. 227. ὙΠ 186 τεδάϊηρ δαορίεα ἰῃ δα ἰδϑὶ 
ποΐα, σέ 2Ὺ6 οοσί οΥἹ ἐλοῖν ἐέυες 15 οοῃηδοίδα, 85 ἰπ ἴδ ραϑϑαροϑς 
Ἶυ5ὲ υξεά, τῇ ἴπα νῦ., δηάα ἴπΠ6 τνῆοΐα ραϑϑαρθ ὈδοοπΊα5 τοΓΘ 

Ροϊηϊοά, 7716 οθρ5675 Οὗ ἔλεϑο τηῦρε ὅσοατησ λον αέ λέ οοεΐ οὗ 

ἐλεῖν ἐΐυες. ὙὮΘ σδηβογβ Ὀθοδπια ΠΟΙ δέσατδο Δαν 2γεςορζεα 

ἐλορε δεΐογο Υγαλησελ, Ὀμὰϊ αἱ [Ὧ6 οοξκί οὗ τῃεὶγ ᾿ἰἵνο5 ἕο ἴῆοβα 

ΠΟ, ποῖ Ὀεϊηρ᾽ ῥγίοδίβ, δά ηὸ γτρῃξ ἴο ργεβεηΐ ποθι, δηά 

ἀϊά ποῖ ροϑϑεβ5 ἴδ ἄερτεα οὐ ποίϊποϑϑ γϑαυ δῖα ἴο γαπάσδυ 

5 Οὗ Ργορίπαυ ῦ ἴο (πε Ὠεῖῖν 56ία.---ὃ (40). “61 ᾽ποριογία ἢ δη 
οὔ]εοῖ βασνίηρ ἴο Ὁγίηρ ϑοιῃείπιηρ ἴο ταπηεπιῦγαηοα; ΟΡ. 

705. 4ἴ (οὗ {πε βἴοῃεβϑβ ἴῃ ]ογάδῃ).---- Ζ λα πὸ οἰγαηρο»7) 410 η.--- 
Ας γαλεσδλ τῤοῖξό ἐο ἀΐν (Εε'Ζαγ)ὴ ἑλγομρὰ Δῖσξε: 1{π6 οἴαυκε 
τείδγβ ἴο {δ δοίίοη οὗ ΕἸεἰδζασ. 

Τοϊέρε55.--- Ααὶ ςοτυρί εἰς υηδεγβίβηαϊηρ, οὗ ἰἢς βίδπάροϊηϊ δῃά δγριυπιεηὶ 
οὗ ἴῃς ρῥγεοδαϊηρ βεοϊΐοῃ ἀσροπάθ οὐ δὴ δρρτγεςοϊδιΐίοη οὐ Ἵοογίαϊη ἰάθαβ 
τεϊαιῖνα ἴο Ποϊΐπεϑϑ. ἱνμαΐενεγ 6 εἰΥπιοϊορΊοδΙὶ βεηβα οὗ ἰπα τοοὶ ψ ρ, 
δῃηά Βοννοενοῦ ἄδθερ δηπὰ βρι τσὶ ἴῃς πχεδηίΐηρ ἱπιραγίθα ἰο 119 ἀογίναιϊνοβ 
Ὁγ [πε ὑγορπεῖβ, ἰπ πιδῶν οομμπεοίίοηϑ ἰξ γεϊδιηεα ᾿βγουρπουξ {π6 ρεγίοα 
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οἵ ΟΥΤ. [1|ἰεγαΐυγε, δὰ ἀνθ ἰδίογ, ἃ δἰ ρου ποδίίΐοη ἰπαὶ οδα Ῥδ6ϑὲ 6 τοργο 
δεηϊεά ὉΥ (6 ἴογαὶ “" ἰἸδῦοο." [Ιτ {πεβε οδ565 ἰΐ ννὰ8 ποὶ ἃ ἰθγωι οὗ πηογδὶ 
ιῃροτί, Ηοΐπα685 δηα υποϊδδηηθβ8 (ἰὴ 6 ἵννο ἰάεαβ ατ ἴω ογρίῃ οἱ ϑοὶν 
ςοηπεοῖοα) ἀγὰ οοπίδρίοιυβ αὐΔ1{1658, δᾶ, υπάος ςογίδίη οἰγουπιδίδης 65 βδηὰ 
ἴο οσογίδίη ρεορίς, ἀδηρογουβ, δηὰ ὄνεῦ αΐαὶ. (1) Ηοϊΐηεβ5 15 ςοπιαρίουβ: 
559 (86 δἰἰδῦ 15 “" πηοβὶ Ὠοΐγ,᾿"᾿ δηὰ νῆδίενογ ἴοι 68 ἰξ Ὀδοοι65 Ποῖν (Εχ. 
205] 109). 50, ερδίη, ἴῃς βεβϑῇ οὗ [86 5ἰη-οεγίηρ 15 “"πιοβὲ μοῖγ,᾽"" δηά 
τυῃδίενογ ἰουςῆο5 1[ἴ ὈδοοΙλ65 ΠΟΙΥ ; ἰδ6 ν6585ε] ἴῃ νοοῖ ἰξ 15 ὈοΙ]ςα, Ὀεοοπιεβ 
Ποἷν, δηά, 1 οὗ Ὀγοῆζα, πιυϑὶ ανε ἴδε Ὠοϊ᾽η655 βοουγεά ουΐ οὗὨ ἰΐ, οτ, 1: οἵ 
εὐγίμοηνναγα, πυδὲ Ὀς ἀεδίγογεά, βίωος, 580ὸ νὰ πιυδὶ βυρροβε ἴἴ ννδϑβ ἔεϊϊ, 
116 Βοϊίηο55, βανίηρ ρεγοοϊδίεα ἰηἴο ἰἰβ8 ρογεϑ, 88 γεηδεγεὰ ὃ ἱπουγδαῦὶν 
μοῖγ (μεν. 63. ἅ1))͵ Ἐ Ζεϊκῖοθὶ ργονιἀδβ βρεοΐδὶ Ὀοϊ!ηρ -ἤου565 ἴοσ ἴῃς βδοτγὶ- 
βοᾷ] ἢαβὮ, 1651 Ὀεΐηρ Ὀγουρῖ ἰηΐο [86 ουἷἱος οουτγί 1 Βῃουϊὰ ἰηΐεοϊς τῃς 
Ρεορῖὶς νυ 115 Ποῖ ης6558 (Ε Ζεῖς. 4653). Αδγου νναβϑῆεβ ίπιϑεϊ δεν ρυϊεηρ 
οἵ 8 ΠΟΙ͂Υ ναγιηεηΐβ Ὀείογε ἀοηηΐηρ, δἰ5 ογάϊπαγυ βιαιτηθηΐβ δραΐϊω, ἰὃς 
οὔ]εοῖ, ἰὰ τἴῃ6 ᾿ρῶϊ οὗἩ (ες ἔογεροίηρ, οἰεαγν Ὀεϊηρ ἴο νναϑῇ ΟΕ {δὲ 
Βο 1655 δοαυϊγεά ἔγοπι ἴὩ6 ΠοΙ͂Υ ,αγιηθηΐβ, ἰς5ι ἰϊ 5ῃουϊα ᾿ηἴεοῖ ἴΠ6 ογα ΠΑ ΓΥ 
ξατιθηῖβ δηᾶ γεηᾶδγ {πεπὶ υ.561658 ἴον ΟΥΑΙ ρυγροβεβ ([,εν. 1633), 
Ἄνῃδη (μς Θογιρίυγεθ οαπὶὸ ἴο δὲ τεραγάε 845 δοῖγ, ἰουσμίηρ (ἢ επὶ 
“ἀεἈ|εα " [δὲ Βαηά58, ἐ. 6. τεαυϊγεα ἃ Βαηά- να ϑῃίηρ ἴο γεῖονα (ἢ δοαυϊγεά 
[ιο]π 658 Ὀεΐοτγε πὸ δαπμάβ ψόγα υϑεα ἔος ὑγοίδης ρυγροβεβ ( Χχασαέη»ε Ὁ ὃ: ςρ. 
Βυάάς τη Ἐὲ., ““ Οδηοη," ξ84..). (2) Ηο]ϊη 658 8 ἀδηρόγοιβ αοαυϊγοά πυά- 
ἀθηῖγ, νἱϊμουῖ ἀυς ργεοδυζίοη, οὐ ὉΥ υπῆϊ ρεγβοηβ: ἰη Εχ. 101}012. 30.36 [ἢ 6 
υηοοηϑοοζαίδα ρδϑορὶς ἄγὰ νγηεα δρδίηβι βυδάοηϊν ἰουςπίηρ ἴῃς 8δογεα 
᾿πουηΐ, ἐ.Ζ. αρδίηϑδὶ βυάάάθηϊγν δοαυϊγίηρ Ποϊἑη658, δηα ρογιβϑῃϊηρ ἴῃ Τοοη- 
βοαυδηοθ ΤζΤδε ὑγίεϑίβϑ οὐ {με βδᾶπιῈ οοοδβϑίοῃ δγὲ νναγηδα (πδὶ ΤΕΥ ΠΊΔΥ 
ΟΟΪγ ἀρργοδοῖ Ὑδῆνε ΨΠ δαίειυ, ἢ ΠΟῪ να Ὀδοη Ὀγενιουβὶν πιδάς 
Βοῖγ ἴῃ ργορογ ἔογπι : ορ. Νυ. 195, 80 ἴῃ {μὲ ργεβεηΐ ἱποϊἀεηὶ (μα “" 5εεά 
οἵ Αδεου,᾽" Ὀεΐηρ ἀυἱγ ροβϑεββεά οὗ μοϊίηςβ5, οεν (ῃς ἰποδηϑα νὮἢ 58εἰ ; 
(ἢ 1εν!ἰοδ!] ἔο]!Ιοννογϑ οὗ ΚΚογδῇ, μοὶ Ὀείηρ [8 δαυϊρρεά, Ὀεοοηις ΒοΙγν ὉΥ̓͂ 
{6 Ῥγοςθβ8 οὗ οἤεγίπρ, Ὀυϊ ἀϊα ἴΏ σοπβεαυεηςα, (4) ἵνμδῖ 15 ΠΟΙ͂ πιυβὲ θὲ 
Κερὶ ἔγου; ργοίδης υ86 : δ... ἴδε ἢγβίδογῃ οὗ Ἵδί(]ε 8 ΒοΙ͂Υ, δηά, ᾿πογείογοε, 
ὈΛΔΥ Ὡοῖΐῖ ὃς υβεὰ ἴον ΟγαΏΔΓΥ ΡΌΓΡΟΒα8 (8ες Ὀεΐονν, Ρ. 229 ζ.); ΠοΙ͂Υ ἔοοά, 
βυςΒ 88 {ΠΠ6, πᾶν ποὶ 6 υβεὰ ἔογ (ῃς ογάϊηαγυ ἀοπιαβίϊς πγοαὶ (Ὠ 1, 26]2) ; 
ἃ νε986εῖ τοηἀογο ὨΟΙΥ πιυϑὶ Ὁς ἀςδδίτγογεά, οΥ ρυγρεά οὗ 5 ἈοΪ 655 Ὀεΐογε 
υεΐης δρδίη υβεὰ ἔογ ογαάϊπα ιν Ρρυγροβαβ (1μον, 635.(21),), 80 δεγα ἴμς σε, 86 1.5 
οὐ ἤγερδηβ ογα ποῖ ογἱ βίην ΠΟΙῪ (8ες ἢ. οἡ ν.ὅ), Ῥυαὶ εγα γεπάεγεά 80 
ὃν ἴδε τὶϊς οὗ οἥεγίηρ ; [86 Ὑ πιιδί, πεγείογς, ἰθ ἔπΐαγα δε ἱκερὶ ἔγοηι ὑγο- 
ἴδῃς υ86. ΤΠε επά ἴη [πε ρῥγεβεηΐ οἂβὲ 5 οδίδι δὰ ΟΥ̓ ρεγπι ΔΉ ὨΕῪ ἱκοερ- 
ἵπρ ἴμοπι, ἴῃ ἴπ6 ἕογηι οὗ ἃ Ἴονεγίηρ, ἔον ἴΠ6 αἱΐαγ, νυ βίη [6 8δογεά 
Ργεοϊποῖβι Τηα ἤγα ἴῃ ἴδ σδηβοῦθ Ὀείηρ α'50 δοῖγ, 18 οδϑὶ δὟΔΥ δηὰ 
105 ταπιονεά ἔγοπι ογαϊπασυ υ56. ὅ.6ς6, ἔυγίπονγ, οα ἴῃς ρῥγαβθηῖΐ ϑυδ]ςοῖ, 
Ἄν, ΕΚ, δι, Δ εϊίρίονι 977 {56 ϑενείέες, ΑΡΡ. Ὁ ; αἷϑὸ ἔογ ρϑᾶγβ]]ο}9, ἔγοασι 
ΠΙΔΗΥ͂ 86]45, ἰο ἴΒς οοηίαρίοη οὗ ὨοΪΠπ655 ογ υποϊσδ πο55 δηᾶ ἴμἢ6 πδοθϑ5 
ἴογ γτοπιονίης ἰδίηρβ δηὰ ρεγβοηβ δὲοΈςοιεά ὃγ 1ἰ ἔγοπι ογαϊηδγυ 56, Εταζογ, 
Οοίάεφη δομρλ," ἴ. ,χ18-.,42. Ετοηι ἴπε ἰαϑῖ ἃ ἔεν ᾿ἰηβϑίδηςσεϑ πιδὺ ὃς οἰϊοά : 
ΦΎΠΕ ΜΠΙΚαάοΒ ἰοοά νν88 οοοϊκε ἐνεγυ ἀδῪ ἰῇ πον ροΐβ δηά βογνεά ὺὑρ 
ἰὼ πτνν ἀ15Π68 ; Ὀοϊῆ ροῖὶβ δηὰ ἀϊ5ῃ65 ννεγε οἵ οοπιπηοη οἷἶδγ, ἰπ ογάονγ ἐμαὶ 
ΠεὙ πυρὶ Ὀς Ὀτοΐκεη πὰ ἰαἱά δϑὶάς δέϊες ἱπῈΥ δα Ὀσοη οὔοε υϑδε΄. ὙΓΡΟΥ͂ 
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στ βοηογα ν Ὀγοόΐοη, ἴον ἴὰ τνὰ5 θα] ενεά πδὶ 1 δηγοης εἶδε δῖς μἷ5 ἑοοά 
οὐ οἵ ἴμε86 βδογεά Ἂ19ῆ65, ἢ195 πιουῖ δ δηᾶ (ἢγοδῖ νου Ῥδοοσ)δ βννο] 

ἀτιςῖ ᾿ἰηβῆδπιεῦ Τα δια {ΕΠ εἴεοί τν8ἃ8 ἱβουρθ!ξλ ἴο Ὅς εχρεγίθηοθά ὉΥ 
ατινόοης 0 5μου]α ψννεᾶγῦ ἴῃς ΜΙϊκδαο' 8 οἷοί μα υἱίβουΐ Ὠ15 ἰεᾶνς " (Ρ. 418). 
“ΣΙ, Τοηρα. .. ἴἴ νν85 Ὀεϊενεα (παι ᾿ἶ δηγοης ἔεά δ᾽ Π1561 ἢ 18 οὐνῃ 
Ἠδιτιεῖβ δῆεγ ἰουοπίηρ ἰδὲ βδογεοά ρεγβοὴ οὗ 8. βυρογίογ οἰϊεῖ, ογσ. δηγτίηρ, 
τ ξιξ Ὀεϊοηρεοά ἴο δμῖπι, Βα ψουϊά 8ν6]] υρ δηά αἷς; ἴῃ βδηοι νυ οὗ ἴῃ 6 
«“Ὠτεῦ, [κε ἃ νἱγυΐεηῖ ροΐίβοη, ἰηΐεοϊεα (ἢ παπαάβ οὗἉ 15 ἰηξεγίοσ, δπά, Ὀεϊηρ 
ςΟεχιηϊοδίοα ἐπγουΡ ἢ ἴδηι ἰο {ῃς ἰοοά, ργονεά ἔδίδὶ ἴο ἰδ δαίοζ . . . 
ἘΥΕΣ (ἢ6 σογαπιοην οὗ αχρίδιίίοη ογ ἀἰϑηἰεοϊίίοη δα Ὅεεη ρεγίοσγιηςεά, ἱΕ Βα 
τυλϑηοά ἴο οεδί, Βα δδά εἰἴδμεσς ἴο γεῖ βξοιῆβ οὔδ ἴο ἔεεά Ὠίπ), οἵ οἷ56 ἰο Ρὸ ἀοννῃ 
οὐὰά 815 πεεβ δηΐά ρἱοἷς υρ ἴδε ἔοοά ἴγοπι 86 στουηά τ 815 που Κὰ ἃ 
Όδδϑι" (ρ. 2:19). “Ἰὼ Νεν Ζεερϊδηά ἴῃς ἀγοδά οὗ ἴΠ6 βδηοιγ οὗ οδίεῖβ 
τυξδι5 δ ἰεδϑὶ 85 τοδὶ 88 ἰὴ Τόοησνα. Τδεῖγ σοί ρόνεν, ἀσδγνεα ἔγου, 
ὅ. 1) διηςεοϑίγαὶ βρίγιὶ οὐ σέμα, αἰ ιπεα 1561 ὉΥ οοηϊαρίοη ονεσ ἐνογυίβίην 
ἘΠΕΥ ἰουςῃεά, ἀπά σου]ὰ 5ἰγῖῖκεο ἀεδά 411] νῇο γα 88} ογ υπννἰρΡῚγ πιεα ]οά 
υνλῖ 1 (Ρ. 221). “ΤΒἢς ρναγηηίβ οὗ ἃ ἢΐρ: ὃ: Νὸν Ζειαϊδη Ἵμίοῦ τ 11} 1011} 
ΘτΥοτα εἶδε τ 8ο ψεᾶτβ ὑπ απὶ᾿ (ρ. 322). “1 βεησγαῖ, 6 ἸΏΔΥ 580 ἐμαὶ 
διε Ρῥγοδιδιίίοη ἴἰο υ586 [6 να585615, ναγιηδηΐβ, δῃηά 80 οὐ οἵ οογίδίη 
Ῥείβοηβ, δηά (δες εἤεςῖ8 ϑυρροβεά ἴο ἔοϊΐϊονν δὴ ἰηΐγαδοϊίοι οὗ πε γυΐς, δα 
Ἐχδοῖν [86 84π|6 ν μείμεν {86 ρεοίβοη ἴο ῆοπι ἴῃς [Πίηρ5 θείοηςΣ ἀγα 
βϑογεά ογ ῆδῖ ννὲ τη βϊ ο811 υποίδδη δηα ροϊ]!υίεα " (Ρ. 325)». Οη 8οπὶε 
ῬΑ ΓΆ116ὶ ουδίοπ!β ἰῃ οα56 οὗ υποϊεδῆηε58, 8ε6 ΟἹ 6. 19. 

4. πΡῸ] ἴπ (ἃ Μοβεβ 8 ποῖ διίάάδη ἰο ρ855 οἡ ἰδς σοτηπιδηά ἰο ἘΠεΑΖατ ; 
Ὧς δηὰ ΕἸεδζαγ ἀγα Ὀοϊῃ οσομῃπιαπαεα ἴο Δα υρ ἴῃς σεΏβογϑ.---ῶ, 0] Εοῦ 
τῆς οϑῖγ., ορ. 532η.--τῷ σκὴ ΠΝῚ} Οα καὶ τὸ πῦρ τὸ ἀλλότριον τοῦτο σπεῖρον ; 
αρ. [κον. τοἱ 3 απά (ζ.---8. ὈΠΝ. . . ΠΝ] Ὀτίνεγ, Ζ ηδο5, 197 (6). Βαυΐ ἷὲ 
159 ἴδ ὔῦογε ργοῦδῦϊα (5εε Ὡοΐθβ δῇῦονε) [δὲ (86 τὰκ Πόγε 8 ἱπίγυβῖνο, δηά 
(παῖ πῆπὸ (ν.8) 15. {μ6 800]. οὗὨ ἸσῚΡ (ν.; 50 “ὅ (εορ. 8). Οδγ (ἡγίασαν) 
ἈΡΡΑΓΕΠΕΥ τεϊδίη ΠΝ απ γεδά Ἰϑπρ; Ὀυϊ Μ55. 29, 54, 75 οὗ (ἴτ γεδα ἡγιάσ- 
θησαν ἴῃ ἀρτοαπιθηΐ ὙΠ 42.--ἸὙἸΡῪ .. 9... 2ΡΠ] (Βς πι450. 8 Βῆχ (5: ΠΑ γὶγ 
ΠΕ ἀΡονο) γείεγϑ ἰο με ἔξῃι. ΠΠΠῸ ; 8:1} 1 ν (6 4τα πηα56. ρΡ. ἴῃ ἩΖΊΡ᾽; 
αν. 1, Ε. 3; 113. (ἅ προσηνέχθησαν (.6. ἸΔΛΡΠ) . .« « καὶ ἡγιάσθησαν.----"}»)Ἃ 
ιπη18 ψογά οσουγβ ΟὨΪΥ δογὰ (θυῖϊ ορΡ. ἔχ. 305), θ΄π5 (ποῖ ἔπε βαπια 8458 πὸ 
α διγὰ 1γα) ΟὨΪΥ ἢετεὲ δηὰ ἔχ. ,95 (5), δῃά ἡδχ οὐΪυ μεγὰ δηὰ ἔχ. 4817. }9 
(Ρ5), δηὰ 15. 402.,---ἄ, μὴ κ] (χα 5 Ἔ͵ΠΠΚ 13 (ςρ. ν.}).--ο  }»Ρ.}) »ΡῪ εἰβείννβεγε ἰῃ 
Ἡδχ. οὐἱγ ἴῃ ἔχ. 493. 

θ-15 (1641-60) (Ρ, ΤῊΘ ΡῬΘΟΡ]6 Ὀ]δρπθὰ [ὉΓ πιυστηιπτίπρ' αὖ ἰ89 
[αἰθ οὗ ΚοτΙδ}.---Τ 6 βϑαιοὶ ἴο 1635, Οη {π6 ἀδγ ξο!Π] ον ηρ τῃ6 
ἀεϑίγαιοιϊίίοη οὗ 16 ἔνο δυπάγεα δηὰ ΒΙ͂Υ ρῥγίποαϑ, ἴῃ6 ψ ῃοΪθ 
Ῥοάγ οὗ {π6 5γδϑὶτο5 σοπλρίαιη παΐ Ὀγ {π6 ἀδαίῃ οὗ Κογδῇ, 

πεῖς γαργεδθηΐζαίίϊνα, ΠΟΥ ἤν {ποηπηβεῖνεβ Ὀθοη δ[ίδοϊοα 

(ν.6. ὙΤῇε οἷουά δηὰ ρου οἵ Ὑδῆνθῃ δρρϑᾶγ οὔ ΠΟΙ 5 ν 

(ν.. Μοβεβ δπά Αδζοη, ἀγανίηρ πϑὰγ δἵ {Π15 'ρῃ ἴο {πὸ 
τεηΐ, δες ναγηβά ἴο ϑίδῃηάδ δννδὺ ἴγοπι ἴῃ ρεορῖβθ, {παῖ 
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ΥΔΏ ἢ ΠΊΔΥ ἀαδίσου ἔπε ἰδίζος (ν.10). ὙΠοΥ ἱπίογοδάδ τὶ 

Υδῆνοῃ, δηὰ (ἤδη Αἄγοη, υπάοῦ Μοβαϑ᾽ ἀϊγεοοη, ὑἷδοες 

ἤγα ἔγοπι 86 αἰία οὔ δὶ8 οδῆβογ, δπὰ ψἹὮ 1 ρᾶ5565 δηιοηρ' 

[Π6 ρεορῖδ, ἔδυ. δίδγίηρ ἴδ ἀσοίγυοσϊζινα δοϊ νυ οὗ Ὑδῆννε 5 
δηρογ, ᾿ἱπβουρ οῖ ὑπ} δἷϊογ 1 δαά οδυβεὰ ἴπ6 ἀδαῖῃ οἱ 
14,700 οὗ ἴδ ρεορίε (ν. 11 1δὴ. Ις 18 ποιίοοδρῖα παῖ Αδσγοη 
ἴαγα (Ρἢ) τγίβϑκβ ἴπαὶ οοηΐδοῖ ψ ἢ [Π6 ἄεδά, ἰο δνοϊὰὶ ὑ Ὡ]οῇ 
ΕἸο ζᾶ ν»ὰβ ϑυϊδϑιιυϊοα ἔος πἰπὶ ἴῃ ἴπ6 ργανίοιιβ βδεσξϊοω 

(Ρ᾽. 
θ (41). Υὲ λαυδ εἰαΐῃ) Τδ ργοηουη 18 ἐπιρμαῖίο. Μοϑεϑ 

δηᾶ Αδγοη δα ἴδ οβαγρεα στ Βανίηρ᾽ ἱηνοίκοα {π6 ἀσδπίγυο- 
εἶνα ἱπιεγνοητίοη οὗ σοά; ορ. 1τ653.--- Τὴ ῥόοῤίο ὁ γαλποελ) 
ορ. 1139 (Ε), ]}υἀ. 511, 1 5. 23., 2 5. 115 651. 2 Κ. οὗ, ΕΖεῖϊκ. 465, 
Δηα 4͵'5ο Ζαερῇ. 219, Τῆς οχργαϑβίοη ἰ5 οὗ δποϊθηϊ οτἱρίη ; ὑρ. 

186 Ράᾶγδ]16] “Ἅ" ρεορίβ οὗ Καεπιοϑῆ,᾽" 2139, [6γ. 4846, [Ιῃ σδιιϑίηρ 

(Π6 ἀδαίῃ οὗ {πεῖς γαργαβδοηϊδίινεβ, “16 ῥγίηοεαβ οὗ {π6 οοη- 

στεραϊίοη ᾽" (165), Μοβεβ δηὰ Αδοη πιρῃξ ὃς 5αἰὰ ἴο πᾶνε 

5ἰαίη [ἢ6 Ρ6ορίδ.---ἶ (42) ἃ. Τρ. 1τ635,.---Ζάεν ἐμγηϑα ἐοτοαγαῖς ἐδέ 
ἐθη2 οΥ τιϑοίϊ0}] ορ. ἔχ. 1610 (ῬΡ, νῆογο γεδα “" ἵδῦθγηδοὶο" 
(997) οὐ “ἴτε οὗ πιεείηρ " (458 Πεγο) ἔογ “"ψ]άδγηαβϑ " 
(212 ).---ΑπΩἴ, δολοζαῖ, ἐδ οἱομαῖ σουσγοαῖ ἐξ, απα ἐδε οἴο»» οἵ 

γαλιοόλ αρῥΨαγεαἢ ἀμοῖπεν ΑῪ οὗ Ὄχργεβϑϑίηρ ναὶ 15 βδἱϊὰ ἴῃ 

Εχ. 1610 “ἢ ργἽΟΥΥ οὗ Ὑδηννεἢ δρρεαγαά ἴῃ (πε οἱουά.᾽" [5 

{Π6 ρσίογυ οὗ Υδῃννθῦ νυ Ὡ]οἢ 15 1Π6 γα ΪΥ σἰρσηδβοδηΐ δπὰά οπλίηοιυ5 

βρη ; 6ρ. 16|9ῃ, Τα οἷουά ννᾶ5 ἃ ρεγπιδηθηΐ ρῃμηοπιθηοη 

(οἱδ, Εχ. 4038); (6 δρρεάγαποβ οὗ ἴπ6ὸ ρίογυ ψ8ὲ8 ἰηΐοι- 
τηϊττοηϊ. ὙΝΒείδαγ, νὰ ὨΣ. δηα οἴμοι, να οὐρῶῆξς ἴο ἄγαιν 

ἃ ἔυγίδον ἀϊςποϊίζοη Ὀεΐννεδη δὴ ᾿πίεγπι τη “σον "ἢ ΟΥ 

οοπιρίεῖαε δηναϊορπιεπῖ οὗ ἴπῸ ἴδηξς ὉΥ [δα οἷοι (ο᾽5, Ἐχ. 

4033) δηά 4 σοπϑίδηϊ πονοσγίηρ οὗ ἴδ οἷουὰ δῦονα ἴΐ (οἱ δῖ- 
1τοἶ3, Εχ. 4053), 15 υποογίδίη. ΝοῖἊ [δδΐ ἴπε ἰογπὶ ““ ἴο οονεογ᾽ 
15 ιι56ἃ ἴῃ οἷ οὗἩἉ {Π6 ταρΌΪΑΥΙΥ γαουγγηρ ΔρΡροαγδηοα ὉΥ ἀδΥ 

ἤδη [Π6 τἀρογηδοῖθ νὰ5 δἵ γεϑί.---9 (44). 4ῶ4 ψαλιοολ τῤολδ 
γίο 0565] (ἃ -τ Ααγοη. Μοβεβ δηὰ Αδγοη ἰῃ δΔΥ οδϑα οοη- 
βειζαΐα [Π6 Ξυ Ὀ]οοῖ οὗἩ [πΠπ6 ο]Ποτνίηρ᾽ Ρ᾽υγαὶ ἱπιρεγαῖνα ἴῃ 10 (48). 

Οοέ γοι τ} ἃ ἀϊξεγθηϊ νΌ. ἔγοπι παὶ υξεά ἴῃ 1653]; οἰδογιν θὲ 

[Π15 νεῦβθ 15. νεγΌΔ ΠΥ ἀδηζίοδὶ ἢ 1651. 33 (βγϑῖ οἱδιιϑε).--- 
11 (46). Ετοπι ἴδ ἰαϑὲ οἴδιιβαε οὗ πε ργανίοιιβ ν. νγα πΊΔΥ ἰηΐεῖ 
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Ἐπ Μοβεβ δηὰ Αδγοη δρϑδίη (ορ. 1653) ἱηϊεγοδός ἔοσγ (Π6 ρεϑορῖϑ, 
δατιεῖ τΠδτ Μοβοβ γεοεϊνοά ἔγοπι Ὑδῆννες [πα ἰπδίγιοϊοη τ ῃϊοἢ 

Ὧς δεζὰ ρίῖνεβ ἴο Αδοη. ΕῸγ ἴπε ἰάϊοπιβ ἰῇ οἶδιιβα Ζ, ΟΡ. 

τοδο. 2 3γὲ ἐλογοῖν γον ΟἹ ἐλα αἰΐαγ] 1.6. Ξοτὴς 'ἷνα οοδΐϑ 
ἔσγοσῃ [6 ἢγα ννδϊοἢ 5 δἰνναυβ Ὀυγηΐηρ οὐ ἰδ δ᾽(δγ (ἴμὲν. 

65 αΦ; ορ. 15. 66); ἴῃ νἱγίια οὗὨἨ 16 ρἷδοα ψβθηοα ΤΠΕΥ ᾿ψετα 
ἴα ΐκεοη, ἰῃ656 νου 6 ΠΟΙ͂Υ ; 566 ῃ. δῇεγ ν.ὅ δηὰ 850 517 ἢ.--- 
2.» ἑρποθησο ἐλογεομ) τῇς ἴαδε ψογὰ 15 ποῖ εχργεββεά ἰη 3ἢ, θυϊ 
ΞὨουϊὰ Ὅ6 τεβίογεά ἔγοπι (τ 45 7).---44πὸῶ νπαξό ῥγοῤίἑἑαξέονε 707 
226} ορ. 819, ΒΥ ἔαγ ἴπθ πιοβῖ υϑιι8] πιθβδῃβ οὗ πιακίηρ᾽ ῥγο- 

Οἱτ διίοη 15 δ]οοά (1μον. 171} (Η); ορ. 638 (δο) 0616.) οὐ οετίηρ5 
111κ6 τῆς 51η-οὔετίηρ᾽ δπὰ ἴδ Ὀιυγηϊ-οἴετγιηρ ([μον. τ6), δι ἢ 

λῃνοίνεα [Π6 εἰιίοη δηὰ οεγοπιοηϊαὶ τ56 οὗ ὈΪοοά. Βιεΐ 

Ῥεοριτδἴίοη οουὰ 4150 6 πιαάβ ΟΥ̓ οἴμοι πιεδῆβ, δυο 85 
16 δα ββεκεῖ ραϊίά δ {8 οεηβδὰβ (Εχ. 2016): ορ. ὨὈγίνογ 
ἴθ Ηκδϑίηρθ᾽ 28. ἵν. τηοῖ. Τα πιεϊμοά ἤδσγο δαάορίεα πιδῪ 
ϑῇβον ἴα ἱπῆμσδηοα οὗ 8 Ὀγίποὶρίθ δηδλίοσουβ ἴο {πὶ ποιϊοδά 

ἴῃ 55 ῃ., δηά {]Πυ5ἰγαϊεά ἴῃ ἔπ6 ραβϑαρα ἔγοπι Ῥεβϑιϊία ποτα 
οἰϊοά. ΑΞ ἴπ6 ρδορὶβ δα βἰηπεά ΌΥ πιϑδῆβ οὗ οδῆβοῖβ δηά 

Ἰησοθη56, 80 ρῥτοριἰδἴίοη ψῶβ πιδάς ἴογ {πδπὶ ἴῃ [ἢ6 5Δ8Π16 

ΔΥ. Οὔ. κα'5ο ἴδε ἴοι οὗ ἴπε ΒτγοηζΖεα ϑογρεηΐ, 2)ιδϑ, 
--2 07 2λ6 εὐγαζλ, ΜΏοΞβα σοπιηρ ουὐοτοαῖκ ἰ5 ἱπάϊοαϊεα ἴῃ 

Υδῆννο ἢ 5 νογάβ ἴῃ ν.}0, λας ροηθ ἡογίλ θην γαλευοῦά. Τῆς 
ἀϊν!ηθ γαίῃ 5 ἢδγα νεγὺ ἱπάδρεηάδης οοηοεϊναά ; ορ. 2 (ἢ. 

1052 δηά βυοῦ Ταγριπλο ΙἀἸοπΊ5 85 ““ δρδιηβῖ π16 50 ἴπδγα νν85 
ΔΏΡΕΓ ἔτοπι δεΐοστα Ὑδῆνομ᾽ (Πι. 157 29). Α 5ἰπιῖῖας 1πά6- 
Ροπάδποα 15 ρίνϑη ἴο {6 ““ἐτιἢ ᾽ οὗ Οοά ἴῃ 5. 4218, πη {86 

τοΐογεηοας Ὀδοῖς ἴο [815 ραϑϑαρδ ἴῃ 185 [6 τυδαΐκοῦ ρῆγαβα ἐουηά 

αἶδο ἴῃ τὅ8, []ο5. ο59 2229 15. ι,ι564.--- 7.6 2]αρ:6] 819 η.---12 (4). 
ΒΕ οΙαΐος [Π6 σδγγγίηρ οὔἱ οὗ {δ6 ἰηϑδίγισιοηβ ρίνεη ἴῃ ν.ἷ], Ὀυζ 
γαῖμπογ ἱπαρεΐνγ ; ἢοΐα ἴπ6 ογάδγ, σμῶ ““αγορ ἰοοΐ, οἴο., αμα 

γρ. .. δῃὰ μέ; οἵ, ν.11.---18 (48).. 7.6 ᾽αρμ6) ἴα βδπ)θ 
ψοιά 85 ἰη ν.β 1457: (Πουρῇ ἀετγίνοά ἔτοπι ἴΠ6 βδπια τοοῖ ἱΐ 
15 ποῖ ἴδ 58π|6 45 [παῖ υδεᾶά ἰπ ν.}}".,---Ζ΄οσο ἰλαΐ (ρα ἐπ 
ἐλ6 ταν οΥἹ Κογα] ἴῃς ἔνο μυπάγεα ἀπά ΝΗ͂Υ ρποθς τνῆο 
ρταβθηϊααά [Π6 σδηβεγϑ (1685). ---1ὅ (60). Αἴτοες τπ6 ρίαρυις πδά 

Ῥ6θη 5ἰαγεά (ν.18), Αδγοη τεΐυγηβ ἰο Μοβεβ, Ψῇο ἰ5 511}} (ςρ. 

ν.8.) δἱ {δε ἴεηῖ. ἘΝ. οὔβουγεβ {πῸ6ὸ ροϊηΐ ὉΥ ἐΐ5 γτεπάδσγιηνς 
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οὗ τῆ 1451 οἴαυπα, τι ιοἢ σμου]ά γαΐϊποῦ συ, ἐλ φίασμε ἀσυΐπισ 
ὁρορ; σἰαγεα: ορ. Ὠτίνετ, 7Ζ6η565, 16. 

8. "5 "Χ] ΤἜς δαυϊναϊεηΐϊ, αἴτετ νΌ8. ἐχργεββίηρ πιοίΐοη, ἰο "50 δῆεσ νῦϑβ. 
οἵ γεϑδῖ : ορ. 20,9, Εχ. 22}, 1εν. 67 οὐ τό: 50 ὮὨϊ. οὐ [κεν. 6.---10. ἘΠῚ] 
ΝΙΡΏΔΙ α15ο ἴω Ἐζοῖϊς. το δ' 17. 9... Οη {δὲ ἔογη,, ϑ8εὲ α.-Κ. υααίαϊ.---.11. 

Ἴ)..] Ιπιρεγαϊϊνε ΗἰἸρῃ.; (ἃ “ὁ. 79 ἐγαπϑίαίε ΌῪ ἐγαηϑίιϊνεβ, Ἐ 2εγχεπς, 
ΨΥ ΠΪΟΒ ΠΊΑΥ 6|5ο0 μα τῆς ἰηϊεηιίοη οὗ 5. "ΠΣ, {.6. ἡνη, ἴῃ τάγεγ ἔογηι οὗ [γσωρες. 

Καὶ. Ὅῦρρ. (δε Ἰηϊγδηϑιίνα νΌ. (77}}} ἴη [Πς πεχὲ ν. 

16-26 (1--11). ΤῊΘ ΒΡΟ ΣΙ ΟΣ ἐν οὗ 86 ὑγἱδθ οὗ Τθνὶ νἱπαϊοδιθα 
ΡΥ [16 Ὀ]οΒβοπιΐηρ οὔ ΑΔ͵ΙῸΠ 8 βί10Κ.---Ν΄ .11-9 δ᾽ Μοβαδβ ἰξ ἴο 
ἴαϊκο ἃ β(ιοῖς ἔγοπιὶ δδοῇ οὗ [δα ἵννεῖνο βοουΐϊαγ {γῦ65, δηα ἴο 

15 ΥΌ6 οἡ δδοΐ κ(ἱοῖ [6 ηδπ16 οὗ {πε ἰγδ 4] ργίηοα ; ἢ6 ἰς δἷϑο 

ἴο ἴαΐκα ἃ ξ(ἰοἷς ἔγοτι πὲ {γδε οὗἉ [,δν], ᾿ΠΘογ ὈΪηΡ' οἡ 1ΐ [ἢ 6 ΠΑΠῚΘ 

οἵ Αδγοῦ. Ηδε '5 ἤδη ἴο ἰεανα [Π6πὶ 411] Ὀεΐογε π6 αγς. ΒΥ 8 

πλὶγαοῦϊοι5 βρη Ὑδηννθἢ Ψ11] 511} [Π6 σοπιρίαἱπῖς οὗ [ῃ6 ρδορῖε 

αρδίηβῖ (ἢ Ἔχοϊυβῖνα γρἢ τς οὔ ἴΠ6 [,ονϊος ἴο ἀρργοδοῦ Ὑδῆνεῃ ; 

ἴογ ἴπα Ξ(ἰοῖς οὗ [π6 ταργεβθηΐαῖζνε οὗ πα ἰσῖθε σῇοπὶ Υδῆνεἢ 

σἤοοβθβ ἴο δρργοδοῇ Ηἰπὶ 11} Ὀΐοουι; ν.2. 33, τ1Ππ6 αἰτγεοιοη5 

σίνθη ἴῃ ν. 11.320 ραγγοα οὐδ ΠΏ [Π6 ρῥγοπιὶϑοα εἴἴεοϊ ; ν. 330-35 

Αδγοη᾿β 5(1οἷκ Ὀ]οςϑοπΊβ δηα ὈεδΓΒ ΓΡῈ δἰπιοηάς. ϑ. Ῥϑοαι θην 

16 Ῥγίησεβ γεσεῖνα {παὶγ δος Ὀδοῖς ἀραῖη, Ῥυϊ Αδγοηβ ἰ5 

ρους Ῥδοΐὶς δπά ἵκερῖ Ὀδίογε ἴῃς αὐΊῖκ δ5. ἃ ιναγηϊηρ ἴοΐζθοη. Τα 

ΓΛΟΔΏΙΏΡ᾽ 15 ποῖ ἴοο οἰεδαγίν ἜἼχργοϑβϑεα ἴῃ ἴῃς οτὔἱρίηδὶ; Ὀυΐ {πὸ 

[ογοροΪΩΡ 566 πὶ5 ἴο δὲ ἴπ6 σοτγγϑοῖ ἱηϊογργεΐδίοη, Θϑρ ον 

ἴῃ τοραγά ἴο ἴννο ροϊηῖβ. (1) Τῆθ πυπιρογ οὗ 5ιοῖκβ 15 ἴῃ 4]]} 
τΠἰγτίεεη. ἴπ Ο. 1- πε δϑουΐαγ {γῖῦ65 γαρι  ]ΔΥΥ ΔρΡΡΟδΥ 85 

ἔννεῖνα ἱπ πηὐπιρθοῦ, δηα ἴ[(ονὶ εἰδηάς δραγί δ5 84 {πιγίθοπτῃ. 

ΘΙΠΊΠαγΙν, ἴῃ ο. 7 ἴπογα αὔα ἔινεῖνα βαουΐαγ ῥγίησες (Ὁ " 2). 

ΤῊϊ5 ἱπεεγργοίδιίἝοη ἄοαθ5 πιοϑβῖ ιι5εϊςα ἴο ν. 53, (ἢ ἴα5ὲ ραγί οὗ 

τοῦ 15 τοηογοά Ὀγ Ἐ ρου ρἢ γα ϑοοδΠν, θὰ ποῖ ππγο ΘΟ ΔΌΪΥ, 
“ιεογεπμέφμο υἱγρίδ ἀμοάσοσηι αὔσφιο υἱγρ 4 αγτύη. 50 Ὀϊ. δπὰ δ1γ. 

ΟΠ ογ5 (6... Καὶ, ἔειι55) οσοηϑίἄθσ ἴπδξ ΟὨΪΥ ἔννεῖνα 5τοἶκα ἴῃ 
411 γα ἱπίεπάδά, δπά {παῖ 16 ἴνο {πῦ6ς5 οὗ ἘΕρῆγαϊπὶ δηὰ 

Μαηδϑββοῦ ἤογα οουηΐ 85 οπο, 85 ἰῃ Ὠ.. 2712. (2) Τἢδ ροϊηϊ οὗ 
[Π6 δἴογυ 5 ἴο 1:]πδίγαϊα [6 ἀϊπιϊποιίίοη Ὀδζινεθη (Ὧ6 5δϑουΐαγ 

{τἰδ65 οἡ 16 οπα δαπά, δηά πε Ξδογοά {τδα6 οὗἩ [,μονἱ 85 ἃ ννμοῖς 

οη πε οἰμεγ. Αδζοῃ 195 ἴῃ 2γίδαϊ τεργοϑθηϊδιίνα (ορ. ν. 3), 
σογγαϑροηάιπρ ἴο πα ταργοβθηΐϊαδαίινες οἵ ἴῆ6 οἴμοῦ γίδες; Ὧδ 
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ὶς ποῖ ἰἰογα (ἴ6 τεργοβϑεηίαδςζινα οὗ ἴπ6 ρῥγιεϑτῖν βοοίΐοπ οὗ τπλξ 
ἔσιθα δ5 ἀπ ρι 5ῃ 64 ἔγοπι [ἢ 6 πλογεῖν [ονττ]οδ] ἔδηλ}} 165. Τη6 

τηοῖϊνα οὗ [Π6 5ἴογυ 15 (5 ἴῃ δοοογά νυ ῬΡ5 βίογυ οἵ Κογαὶλ 
ἴ 6. 16. 9566 Ρ. ΙΟῚ ἔ. 

17 (9). 41π4 ἑαζο )»ηε λον ογϑ εζϊοξ 707 σαοσῦ γαγπέϊν, “ρει 

αἰ ἐλεῖγ ῥγίποος οὐ ἐλοῖγ γαπιΐϊίος ἐποοίυσ τἰΐϊολ 5] Α τἰΐοξ (Π8) 
566 π15 ἴο ἢᾶνα Ῥέθη δἃ5 γερ!ϊαγΙΥ σαγγιεὰ ὉγΥ ἴῃς Ηδεῦτγειννβ (566 
αη. 48:18.5.Σ 5. 1445) 8ἃ5 ΌΥ ἴῃς Βαδγυ]οηΐδηβ (Η ἐγοά. ἱ. 195); 
1 ννὰ5 τῇ (Π|15 δ(ιοῖς οὗὨἨὨ ογάϊπαγυ [πὸ (πα Αδζοη νγουρῃΐ 15 

ταΐγδοὶθβ ἱπ Ἐρυρί (566 ἔχ. γϑ 81- 120. 16. (Ρ)), ἀπά [1 15 ἀγίοα Ξτῖς κ5 
οὗ {π1|5 Κιηά {πδἴ ἄτα ἢεγὰ ἱηϊοπάθά, [Ιξ 15 οἡΪυ αυῖς Ἔχοορίϊοη- 

41}1γ (45, ρεῦμδρϑ, ἰπ Εζεῖς. γ10 τοἱ" 15. 1). 1 δ 41], [πὶ 116 'ινογά 

15 υϑεά οὗ ἃ ἔγεβῃ τοά. ΒΥ πιδίοηυτιυ ἴδ ννοτὰ ΠΟΘ ἰ5 υδεὰ 
(π Ρ δηὰ (Π.) ἔοσ “" {6 ; 1 15. ΡγοῦδΟΪν Ῥεοδιβα ἴπ6 νντῖῖογ 
ἴογα 565 {Π6 τνογά ΠῸΘ ἰῃ 115 ογρίηδὶ βθῆβα [δι ἢ βοϊεοῖς Π6 

δχργοϑβδίοη ,αλ)ιοιορὴς λομδ οὐ γαρεῖν (Ξιὲ ΓΔ) ἔοσγ “" {π|ὃ8 6." ΤΠ 
4. [ἈΤΛΙΪΥ "ἢ 15 ῬἜΟΠΟΓΔΙΪΥ ἃ ϑυραϊνιϑίοη οὗ ἃ ἰγῖρα (566 οἡ 1); 
Ὀυὲ {πὸ Ξροοϊποδίίοη οὗ ἔπ 6 πιιπιθοῦ Ὀοϊῆ ἴπ (ἢἷθ ν. δηά ἴω ν.31 (Ὁ 
αυϊΐ6 οἰδαγν σἤοινβ (παῖ 1 ἤογα ἀδηοΐθβ οὴθ οὗὨἩ [π6 ἔτνεῖνο 

065. ΤἼΘ ρΡυΐησαβ ΠΊΔΥ 6 Ιἀοητο δὶ τ] ΤΏ ο56 πιεηιϊοηαα ὉΥ 
ΠΆΔΠῚ6 ἴῃ 6. 1. 2. 7. 10 Δηα ο4116ἀ ἴη 116 ““ ργίηοαβ οὗ 16 {γδ65 οὗ 

{πεῖν δίπογβ." - - 716 παῖπο οὗ φασὶ σλαϊέ ἐλοῖς «υγ6 πῤορ λὲς 

οἰἴρ8] Τα πᾶπιὰ οὗ ἴπε ρῥγίησα 15 τυγ θη οἡ Ῥεἢ δ] οὗὨ ἢ15 {86 : 
οΡ. ν.39 6),.--18 (8). Τα 1,ονἱτα5 αἷβθο τα ἴο ργεβϑθηΐ οπα βιίοϊ, 
Ὀυΐ οηα οηἷγ, ἰηϑογι θεά τῇ [Π6 δ8π|6 οὗ Αδγοη. Τῇῆαν. τνουἹὰ 

Ὀ6 συ ρογῆμποιβ 1 1μονι 5 ννὰ5 οἠδ οὗ {πε ἔπνεῖνα 5 0105 γοΐογγοα 

ἴο ἱῃ ν. 1. ἔογ ἴπεγα οουϊά Ὀ6 πο αυδϑοίίοη παΐ Αδγοῦ τνᾶβ5 
(6 ῥγίηοσ οὐ τεργδϑθηίδίνα οὗἉ [Π15 {γ1Ό06.--- 07) 21.676 ἐξ 06 σἰϊοξ 

0» ἐξὲ λϑαί 97 ἐλοῖν ζαγ»ε1165] [Ὰ 6 Η Ότοιν ἄοας ηοΐ δά πη οὗ {Π6 
ἀϊΞξιγι θα Ενα γοηάδγιηρ οὐ ΕΝ. Ζ7)617 πιισὲ γεΐεσ ἴο [Π6 οο]]δοῖ. 

βίηρ, Ζευΐ (ΟΡ. 1858 ΡΠ]]. η.}, δηπά τῆ6 ,“μυγεῖος τυυσὲ ἤδγα 6 {{16 

πιαΐη αἰν᾽ϑίοηβ οὗ ἴπὸ {γτρς οὗν. Ὑἢὲ ψδοΐε {δὲ 15 ἴο να 

ἃ 5ἰηρίαε ταργεβοηΐδίνε; {15 βδενοῦδὶ αἰνιβϑίοηβ δθ ποΐ ἴο Ὀ6 

βαραγδίεϊν τεργεβοηίθα ἴῃ πε ογάθαὶ. Τῇ] ἀρρϑδῖβ ἴο Ὀ6 [6 

πιδδηΐηρ᾽ (ορ. Κδϑῃ!), Ὀὰΐ 1 15 ορβουγαῖν Ἔχργθ556α.--- 19, 5 γε 

ἐλ6 ἐδεέζ»ιο7:}} ν."5 (0). ορ, ν.53 Ὁ) δρίογο γαλευθὰ ἐπ ἐλθ ἐοπί οὗ 

ἔλε ἐθείέριορν. ““ὙἼΏ6 [α5ΕἸΠΊΟΩΥ ὑ οΥ̓ ““ἴανν" (ΕΧ. 258: 51. ,.00)͵, 
γι η οὐ ἴνο ἰδοϊεῖς (Εχ. 4118 4439), ννγὰβ Καρῖ ἴῃ {πὸ δεῖ, 
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ὙΠΟ, ννὰ8 πογείογα σοπιΠΊΟΠΪΥ ο8116 ““{ἢ6 τὶς οὗ {πε ἔσςι- 
τποΥ" (45 γ89; ΟΗ. τ61ιἾ; οὗ [πΠῖ8 ρῆγαβα “"ἴπ6 [εϑτϊπη Ων 
ΠΊΑΔΥ ἱπ 5οπΊ6 οᾶ565, 5:0 ἢ 85 ἴδεν, 16}2, 1 ποῖ δ'5ο ἴῃ Ἐχ. τόδ 

δηᾶ ἴῃ6 ργεβθηΐ ρᾶϑϑαρε, δ6 τεργάβά 845 δὴ δροσγενίδέοη. [Ιῃ 

ΔΠΥ 0456 ἴΠ6 ροΞ!(ἰοη ἱπϊαπασά [5 Ὀεΐοτα ἴΠ6 αὐ. ϑδίησε Ὑδῆνεῆ 

ἴΠετα πιϑαῖβ ΣΤ ᾿5γαεὶ [γουρἢ 15 τεργεβθηΐϊδξνο, [15 πᾶγ Ὀε 

ἀεβογ θεά 85 “"Ῥεΐογε Ὑδῆν θη" (ςρ. ν. 33 5) δηά 2ο9).--- λένε 
1 αρε τσογιέ 0 τηε6θ: γομ] γόοι: τεῖθτβ ἴο [86 ομ!] άγθη οὗἨ [5γβϑεὶ, 
τνῆοπιὶ Ὑδην ἢ πιεῖ ἴῃ [6 ρεβοῃ οὗ {πεῖγ τεργαϑεηΐζδξινε 

Μοβαϑβ: ορ. ἔχ. 2οῖῦ (Ή; οἷ. (ἃ 5 Ῥ). 5 (ἃ Ῥ' δπά βοπιε Ηεδ. 
Μ95. τοδὰ 2΄σδ, ἐ.6. οβεβ; ορ. Εχ. 25: 3 χοῦ ὅ5..--.ὄ 20 (ὅ). Ζ.ε 
για τολοῦηε ἃ5 τεαργοϑδθηΐζδίίινα οὗ ἢἷβ {τα 7 σλοοσα ἰδ Ὧα δηά 

ἢ 15 ἔθ !ονν ἐγ θΘϑηλθη ΠΊΔΥ ΔΡΡργοδοῦ πλῈ ; ορ. 168 ἢ.----7 τοἱἱΖ σατεδέ 

716 τευ γίηρς 10 σοΩ56. . . . ογε ἰτουδ] Πρ οὐ δηπουΐηρ »ηε] 
[π6 ἀουδῖα ργεροϑβίξίοη δνῸ :8 δχργεββῖνε; ορ. 2ιἴ 2:8, Αηι. ς 

ἃπά 58εὲ6 ΒΏΒ. γ58ὁ (Ὀοϊϊοπι).---92 (7). Βεΐογο γαλτοσλ) Ὦδγα 
δηά ἱπ ν.3} -- ““Ῥοΐογα [6 δεῖς ̓: ορ. ν.,ϑη., αἷϑο Εχ. τόϑϑ- , 
Ὀμὰξ τΠ6 ρῆγαβθα βἜΠΟΓΑΙΥ πιθδῇβ “" Ὀείογε ἐδ ἴεης"; 566 οἾδη. 

--- Τὴο ἐοπέ οΥ ἐλδ ἐδεέΐνιονιν) 886 οἱδ η.---28 (8). Τῇα ποχὶ ἀἄδυ 
Μοβες γεϊυσγηβ ἴο ἴδε ἴδηΐ δηά ἤηπάς ἴῃπδὲὶ Αδγοπ᾽β βίτοῖς Ὧἣδ5 

Ὀοῦπα γῖρα δἰπιοηάβ. --- 4πώ, δολοία, ἐλο σέϊοξ οὗ Ααγὺη" οὗ 2:ε 

λοιϑό οὗἹ Σου λασ τῤγομΖοαϊ, σμα δγοιρλξ ἡογίλ δας, απο γεν 

"οτοογεί, απῷ γίῤοησαῖ αἰριορ5) [6 ἴογπὶβ οὗ ργονντἢ γα ὑγοῦ- 
ΔΌΪΥ πιυἰρ!]6α ἴπ ογάσδγ ἴο δπηρἤῃδϑίβα [πὸ ἔδοϊ {παῖ ἴῃ ἃ βίωρίε 
αἱρῇ [Π6 σοπιρίεῖα ργοοαθββ οὗ στονίῃ, υρ ἴο ἴπ6 ργοάποζίοη οὗ 

1Π6 πιαΐωγα ἔγυϊς, δά Ὀδθη δοσοῃῃρ 5ῃ6α τη ἴΠπ6 ρῥγανίοιιϑὶν ἀγν 

δηὰ ἀδδὰ ς(οῖς. Ννδεῖμπογ ἴπε βεοομα δηά (πιγά ἴογπὶβ ἀγα ἴο 

Ὁ6 50 5ΠΔΓΡΙΥ αἀἰδιίϊηρυ κῃ οα 45 αῦονθ, οὐ δε ῖπον ΠΟΥ τὰ πιούα 

σοπΊρ  Θἴεῖγ ϑΥποηυπΊοι5, 8η4ἃ 5 ΠΊΡΪΥ υϑοεα τορεῖποῦ Ὦσγα ἔογ 

τῆοςογο δὶ ρυγροβαβ, 15 δοπιαννῃδὲ πποογίδιη. ὙὍὙπα νογῦ οὗ {πε 

ἤγϑι οἷδιιβα (8), ΏΙΟἢ 15 Ὀυ πλάγι πδοα οὗ ἴῃς Ὀυάδάϊηρ οὗ 

τη6 ἤοννες (6... 15. 451, Οδηΐϊ. 611 γ18.--πηοῖς [6 ρΔΓ8116]5), 15 
ἤδγα ρογῆδρβ ιιϑεα οὗ βῃοοίζηρ ἔογιἢῃ ἴῃ ρεπογαὶι; δυοδ 15 115 

πχεαπίηρ ἴῃ ]οῦ 149, ψογα 1 15 υδεαά οὗ πε στον ἔγοπι [ῃ 6 

τοοῖ οὗ ἃ ξε]οα ἰγθα, δηά 1ἰ5 υβδό οὗ [6 5ῃοοίηρ ἔογί οὗ 

Ιεανεϑβ 158 ἱπῃρ]1εα ἱπ Ῥτ. 1133, ὙὍὙΠ6 πουη (ΠῚ8) οὗ {Π6 ᾿βεοοπὰ 
'5 οορηδία ψὮἢ τἢ6 νετγῦ οὗἩ {πῸ ἔγϑις οἷἶδιιϑα. [ἴ, ἴοο, 5οπιθ- 

τἰπ1|65 ἀδηοίο5 Ὀυδαϊηρ βῃοοῖς ογ ἔο ρὲ (Νδῆ. 15); 1Γ 1 πὰ 
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1:15 τηδδηΐϊηρ᾽ ἢογα {Π6 δεοοηά οἶδιξα που] δ6 ΞΥποηγτιουβ τυῖ} 
1 τοι. Βαυΐ ἴἴ ργπιαγὶϊν ἀδηοῖθϑ ἴῃ 6 Ὀυά οΥ ὈΪοββοσι (15. 18), 
δηλ 15 ρον υδεὰ [ἢ [Π15 πχοδηΐηρ μαγα. Τῇ που (7) 
ἴῃ ἴδε (πἰτά οἷαιιθα νὨὩΙΟὮ ἔογπιβ ἃ οορηδία οδ᾽οοϊ ἴο ἴπ6 νογῦ 

(ΚΝ) οοσυτθ οἰβεννῆεσα οὗ ἤοννειβθ στονηρ ἔγοπὶ {π6 στουπά 
(“186 ἤοννετβ οὗ [πε βεϊά," 15. 405 8, Ῥ5. το δ, ορ. 7ον 145), 

Ὀμυϊ ποῖ οὗ [6 ὈΪοββοτηβ οὗ ἃ ἴτεα. Ὀεγεηρουγρ (ΖΑ ΤΊ. ν. 
Ῥ- 3011.) ἰ5 ἱποϊϊηεὰ ἴο ἱπίογργεϊ [π6 ννογά οὗ ἴπΠ6 ἔγαϊξ ἴῃ 115 
᾿πιτηδίυγα βίδα 85 ἴῃ6 ὈΪΟβϑοπὶ [8115 δινδΥ ; σρ. 15. 18. ΤΟ 

ἔγυϊς ργοάυοεα ὈΥ ἴδε 5ιίοἷκ 5 1π6 αἰπιοηὰ (ἼΡΦ), ψνΒΙΟΒ ἀογῖνοϑς 
15 Ὡδηι6, τηδδηϊηρ ““ νακοίυϊ," ἔγοσι ἴΠ6 ἕδος (πὲ [πὰ ἴτας 15 

[Πα δεκῖ ἴο δινάΐε ἔγοηι [15 τυϊπῖοῦ βίθαρ δηὰ ργοάιϊιοθ ὈΪΟβ 5 Π5. 

Τδογα γα οἰλον βοιηαννδὶ 8[η}}} 8: βίογίθβ οὗ {πὸ πιϊγαουϊουϑ νερεϊβιίοη 
οὗ ἀγίεα ςιἰςκ5. Αη Ἐπρ] 5 πηδῶ γεδα!γ τες 8}}95 ἴδε ἱερεηά οὗἁὨ Ϊοβερῇ οὗ 
Ατίηδίῃεδ᾽ 5 βιοῖκ, τίς, ρἰαςοςα ἰῃ ἰἢς σγουηά οὗ ᾿νδδαγυ- 411 111, θδοδ πιο 
τῆς πιϊγαουΐουβ ἰῆογη οὗ Οἰδϑίοηθυσγυ. ῬὍὙῃα βἰογί6β οὔ Ηργου δ5᾽ οἷα διὰ 
Ἐοπλυΐϊυβ᾽ σρεδγ δὰ γί με ρ4γ81ε15, ΟΥ̓ ἰῃς ἔογπιος, Ραυβδηΐδ8 γεϊδίες [ἢ 6 
δίοιυ : “"ἼὙΠΕΥ 54Υ ἰπδὶ Ηεγουΐεβ ᾿Ἰεδπεα ἢϊ8 οἷυν αρδϊηϑὶ (815 ἱπιαρς [ἃ 
Ἠδγη}65], απ {μ6 οἷαῦ, ΒΟ να 5 οὗ νὰ οἷϊνα τνοοά, 5βίγυςῖς τοοῖ ἰπ τῆς 
δτουηά, ἱἔ γου ρίεδδε, δηα ϑργουϊεά δἰγεϑῇ ; δηὰ (ἢς ίγες 5 511}} στοινίης " 
(Δ εςογίῤέἑτονι οΥ σνέεοσ, ἰὶ. χτἱδ, εα, Εταζεγ). Εογ ἴΠε βίου οἵ Κοαιυϊυ5, 5866 
ΡΙυίΑτοΒ, Κονιμῖμς, 20, δὰ Ονὶά, εί. χν. 56ο ΗΝ. -- 

ὕίᾳυς Ῥαϊδιίηΐ5 Ὠεεγεηΐσδηι οο11 1.5 οΟἸΪπ|, 
Ουυπι βυδῖῖο νί αἱ ἰγοηάδβοογε Εοπι]υ5 πδ5 πὶ 
Ουξ γδάϊοα ἕονϑ, ἤθη ἔδγγο βίαυαϊ δαδοίο, 

Ετ πὸ πο ἰδΐιπι, 86 ἰοδηςἱ ν᾿ λι5 αγῦογ 

Νοῦ Ὄχροοίδίδϑ ἀκα δαί δα πιγαπε θυ ὑπιῦτγα5. 
Ἐεϊδηά (α). Ὁ. 712) τεσ 8115 ἴῃς βἰογίεβ οὔ ἴῃς βϑβδογοά ἰδεγοδιηι ἢ δἱ Ἡσδῦγοη 
ΨΥ ὨΙΟὮ ϑρύδηρ ἔγοπι (Βς β(,οἷκ οὗ (δε δηῆρεἱ ῇο δρρεδγεά ἰο Ανγδξβαι ; ἴῃς 
τγεδίηι ἢ δὲ ϑηιγγηα ἘΠ Οἢ βργδηρ ἰγοπὶ ῬοΟΪγοδγρ᾽ 5 δίιοἷς ; δηὰ (δε δϑῇ 
ΜὨοἢ γτεῖνν οὐοἱ οὗ 8ι. ΕἸΒεΙγο 5 βιίοῖς. ὙΠα σοηηεοϊίοη τ {Π6 οπιεη 
οὗ τοά5 ἤοιυνβηΐϊηρ οὐ τ ΠοτὩρ οἰαϊπιο Ὁ Ἀν. Ε. ϑη (Κ᾽ ε2, 5 νε. 
170 ἢ. 5, 3196) Βε6ΠΊ8 1655 οἶοϑα.0 Τμδγα 18 0 βυρ εβϑίίοῃ ἴω [86 βίογγ ἱμαί 
δηγ ηρ Βαρρεμεά ἰο ἴῃς γαπιδίηϊηρ δἰανεη βίϊοῖκβ. 

96 (10). ΖῸ δε ξοῤΙ] (τ 9) Εχ. τ653.δι,͵. κὺ» ἃ εἤρτι] ορ. ν..--- 
ΤῊΤο 507:5 οΥ γεδοϊοη) τς ῥγεςῖβα ρῆγαβε ("Ὁ 5,2) ὁοσιγβ ποννῇεγα 

εἶξε; Ὀαΐ ορ. ““ τε ρε]]ἰου5 ρθορία᾿᾽᾿ (Ὁ Ὁ"), 15. 2093, ἀπά ΕΖεΚΙ6]᾿ 5 

[τα ΘΠ ΕῪ τασαγγίηρ' ἴογπὶ ἴοσ βγεῖ, “ποι α οὗ γε 6 ]]Π!1οἡ "ἢ (ΠΏ 
0(Π)--- ΕΖεῖς. 25. 6: 8. 49.306, Σ7 7.5. 8. 9. 36 1,12 48, Βοίῇῃ ἴη τΠ6 
ῬΙεβαηΐ ρῆγαβε δηὰ ἴῃ ἘΕζΖείκί 6] 5, “" σε 6] ]Π!ΙΟ ἢ 15 ἃ τῃεοίοτγίοδὶ 
ουδοίίτυϊα ἔογ ἴπ6 πδίοηδὶ ἴα γπι5 ἴῃ 16 ἰαἸοΟΠ15 ὁ“ 5οη5 οὗἉ [5Γ86] ᾽" 

(μκυϑη 593) ἀπά “" ἤουβε οὗ 15γδεὶ" (διε Ἴν 12) γεβρεοιίνείγ. 
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17. Ἐν πκ δ κ] Εογ ἱ βεγεηὶ νῖεννβ οἵ ἰπ6 σϑίγ,, βεε δηΐϊς, (1. )6; Ο.-ΚΞ 
1,9ε.---18. Αἱ (πε επὰ οὗ (Πα ν. ΟἿ δ 45 δώσουσιν ; δηὰ ἴον σικν 1 δκ55 κατὰ 
φυλήν. ῬοΒϑιῖγ (815 ἀπἤσυϊε οἶδυθα (βεε αῦονε) ἰ8 οογγυρί.---19. τὐπγ:] 
ν.3, Εχ. 1638 (Ρὴ.---ποῦ)] α 5 (υπηδοεβϑαγ]γ) ὃν.---20. τ|29] [1τ- “το σξθε 
ο 5ἰηἷς "᾿; πε νεγῦ ἰ8 υϑεά Βεγε ΟὨΪ]Υ ἰη ΗἸρὮ.; {πὲ ΚΔ] ἴ5 υβϑεὰ ἴω απ. 81 (Ρ) 
οὗ [ες βἰπκίηρ οὔ ἴῃ νγαΐοτβ ; Εϑῖ. 21} γ}9 οὔ ἴ8ς οεβϑβαίίοη οὗ συσαίῃ ; [ες ς5 Ὁ 
οὔ τῆς βίοορίης οἵ ἔον]ετ8.---23. ΠΡΌ] ΟἿ - καὶ ᾿Ααρών :΄ ςρ. ν.39.---Ἦ π3Ὁ Γιπμ) 
{πε ἡ δεν δος ργορεῦ πᾶπια ἰ5 ἃ ρεγίρῃγαδϑβίβ ἔογ ἴῃς ζεη.: Κδηΐν, [ϊ. ζβοξ.--- 
28. 53:1] Ξγηίαχ, δοοογάϊην ἴο Ὠτγίνεν, 7Ζηξες, 6ο Ηἢ, ΜΎ. ροΐπιβ 85 Ζηὰ ρεςξ: 
Ριεἱ (ϑυδήεςς ΜοΒβ65), δηά ἱπιρ]1658 τῆς πιεδηΐηρ “ ἴο τᾶυ8ϑε ἴο οοδ 96," ἔουσν 
εἰϑεινεγο (δοοοεαϊηρ ἴο ΒΌΒ. Ὀ. 4788) οηἷγ ἴω 8. 783, (δ ἰγαπϑὶαΐθςξ καὶ 
παυσάσθω -- δ: Πὴ, χτὰ ἔξηι. Καὶ---“Ἰαὶ τπ6 πιυγπιυγίηρϑ ἸΔῪ οοδϑε "" ; αἴσεΣ- 
Ἰατὶγ “5 ; ἔογ ἰδς πιεδηίΐηρ οὗ ἴῃς Καὶ, ορ. 15. τοῦ; ἕογ ἰδ ἔεπι. κίηρ.. Ξιαδ)., 
Ῥδν. 1τ16.---πσ νη] 5. Ὁποῦ ; ορ. ν. Ὁ Ἐ) ἀπά ρῃϊ]. ἡ. οὐ 14.---28. πο] (ὰ τ καὶ 
'"Ααρὼών ; δἱ εηὰ οὖν. ἐποίησαν -Ξ Ὁ. 

27, 28 (12, 18). ΤΏεβε νεῦβεβ, οοηϊδιηϊηρ ἐδα δ᾽ διτηθα οου- 

[εβϑϑίοῃ οὗ ἴπθῸ ρεορίε παῖ δοοθϑβ ἴο Ὑδῆνεϊ, τ δῖςῆ πον μδά 
οἰαἰ πιά ΚὨγουρ ἢ Κογαῖ (165. δ), ννα5 ἔαϊαϊ, δπὰ τπδὶ ΠΟῪ γα 41] 
οη ἴδε ροϊηϊ οὗ ρεγβϑῃίηρ, ἔον ἴδμεὶγ δ'ηβ, ἔογπι γϑδ]γ πα ᾿ηΐγο- 

ἀυοσίίοη ἴο (6 πεχὲ ο., ννιϊοῖ ταρυϊαῖθες τῆς απποίΐοπς δηὰ 
τίν] ρα 5 οὗ τ [,ονιῖε5, νῆο ἀο [6 5εγνίοα οὗ ἴδε ἰΔογηδοῖς 
δηά, ὉΥ συδγάϊΐηρ δοοαςβ ἴἰο 1ξ, βδεουγο ἔπε βδίειυ οὗ ἴδε γεβί οὗ 

[Π6 ρεδορῖδ. 

2. Βολοζαηῖ τοῦ ὀχῤῥέγο} τοῦ ῥογίδλ, τοῦ αἷϊ ρον 7] Τα ἴδηβος 
ἴη ἴ1η6 Ηεῦτειν ἀγὰ ρογίεοϊβ οὗ οεγίδι τυ : ορ. 15. 65, 76ζ. 415; 
Ὠγίνοῦ, Ζ η5ος, 14. ἼΤῃε ἤτγϑὶ νΌ. (92) 15 ΝΥ ομαγδοϊοσγίςες οὗ 
Ῥ: ον. 2οὗ, αη. 617; ΓΗ. 5:1.---ῷ,Ξ.868. Ορ. 1:87; αἷβο ιδ8 410. 88. 

Οη (με οοἠπεοίίοη δηα οτγἱρίη οὗ ἴπεβϑςε νεγξεϑ, Ξες ἴδε]. οὐ». 182; 
Κυσδηδη ἰη 7ΖΆ. Ζε)4. χιϊ. 147 1 ὈΊ[. 

28. Ὀκἢ] 4 βίγεηριῃεπεά ἰηίεγγορ. (δη. 111. 3252}; ΒΌΒ. κ5οδ): ““ ΘΠἢ2])] 
“ὸ ὄνον δηΐϊϑἢ ἀγίηρ δ᾽; ἰὲ ἰδ υδεὰ ᾿υ8ὲ (ῃ.9 ΟὨΪΥ ἤσγα; [οὗ 6} 15 αἰ εγοηῖ. 
--ὐῷ0] 6.-Κ, 676. 

ΧΥ͂ΙΙΙ. Τῆς νατγίοιι5 ραγίβ οὗ {π|5 ομαρίογ αν δοθῆ ἴο ἃ 

Ἰατρὲ δχίθηξ δπιϊοϊραϊεα ἢ τυ ν. 1 ορ. τδθτὅδ ,δ-10. 88. Δῃά ψΙἢ 

ν.88. ὁρ. δι». [,δν. 28: 10 69.11.19. Σ5 (16:18, 36. 3) Ἰῃ Ξρῖ[6 οὗἉ τῃϊ5 
1 βθθη5 οἷθαγ ἴπαὶ πὸ ργθεδθηΐ οδαρῖοσ, στ [Π6 ροσϑϑῖθῖα 

δχοθρίίϊοη ον. 5.55. [ογπιεα ρατγί οὗ ἴῃ πιδίη ργθϑῖγ ννογκ (Ρἢ). 

Ῥοβιτῖνα ἰηά!ςδιίο5 οὐ (πβ αὔὰ (1) ἴπς οἷοβϑα Ἵοοπηδοϊίΐοη τὴ Ῥὲε΄5 
Δοοουηΐ οὗ Κογδαἢ 5 γοῦο]Ἕοη : 85 ἴπ ἴῃς βἴογῃυ, 80 δογε ἴδ σηδΐῃ δης ἢ 6515 
5 ον δηὰ ἴδε γοϑὶ οὗ ἰϑγδοὶ; ψ Βογδα5 ἴῃ 1757, (12..) ἴαγᾷ οὶ ἀχοϊδίπιβ τμδὲ 
ἰδγ πιτυδὲ 411 ρεγίβῃ, Ὑδην ἢ ἴῃ 18}Ὁ δ. 351-28 γεριαίο5 ἴῃς ξπηοίίοη5 οὗ 
1ενὶ, 580 ἐμαὶ [5γδοὶ ἴῃ Διΐυγε πᾶν ϑυπογ Ὧοὸ ἔυγίῃεν ἀοσκίγιοιῖίοη δυο ἃ5 
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ἘΠμον δανα ἴυ8ὲ ἐχροτγίεποεά (ν] 185 ορ. 1γ}} (1646)). 1ονὶ 458 6 Ποῖος 15 
ἕο Ὅς οςουρίοα ννῖ 1} [Π6 ἰδθεγηδοῖς, (δαὶ ἴδε τγεϑὲ οὗ ἰβγϑεῖ πεεά ποῖ σοιμα 

ἀσῖο Ῥουϊουβ ργοχιπγ ἴο ἰξ (8212), ΑἸτορεῖμος βυδογαϊηδίθ ἴο {815 πιδίη 
«1:ϑιϊηοιίοη 18 86 αἰδιϊποϊΐοη Ὀείννοθη {μ6 ρῥγίοϑίβ (ν. δ" 9) δηὰ (πὸ 1,ονιῖ65 
(ν. 51.322) ἴὴ γεβρεοῖ οὗ {π6 ἀι165 ραγνδῦϊς ἴο ἔδοπὶ: ἔοσ (815 15 πηεγεῖὶν πιδάα 
Ὄκσεςοδυβε (δες υυγίεγ υνβῆθβ ποῖ 5 ΠΊΡΙΥ ἴο οδίδίοριτα ἰἢς ἀυε5 ραγδῦϊε Ὁγ (ἢ ς 
1ατϑοῖ 65, Ὀυϊ α'5ο ἴο ἐεβογίρε {πὸ αἰδεγοης ἀσδοιηδίϊίοηβ δηά αἰβεγοηὶ 

τἀτεβδιίπιθηῖβ (ν.}0.}1. 15) οὗ 1μ6 βενογδὶ ἄπ65. Α,.8 οοηίγαϑβίοα ὙἹ 411} 15γϑεὶ, 
Ὁτιεβίβ δηὰ 1 ονιῖ68 ἀγὰ δἰῖκα ἀἰδιϊηρ υϑῃοα ΌὉΥ [ἢ ἕδοϊ ἰΒαὶ {πεν ἕδνα πὸ 
ἰϑαπεά ροββεβϑϑίοη (ν.39.3., (2) Τῆε γεΐεγεηοα ἴο ““ἴῃε αἰΐϊαγ᾽᾽ π᾿ τῇς 
βίῃρ. (ν.δ 17); ορ. Ιηϊγοά, ὶ 11. (3) ΤὮς ἱποοῃϑβιβίεηου Ῥείννεει ν. 9 δηὰ 

35. (Ρ5. 

Αἱ ἴδε 54π|6 {{π|6ὲ [6 α. 1585 πιαικοα ὉΥ οαγίδϊπ ρΘΟυ 14 γ11165. 
“«Τῆε ἴανν5 ἴῃ ν." 8: 322 γε. δάἀγεςβεά ἴο Αδγοη (50 οἠΪγυ ἴμεν. 

15; εἰβεννογα ᾿ηδίσγιοϊοηβ ἔοσ Αδγοῦ ἂύα ἱπιραγίεα {πγουρἢ 

Μόοβε5, 6.9». ἴον. 82 τόξ )ιΐ, Νιι. 653 83); δηά {πὲ οι ιβίοτηαγΥ 

ἔοτηχυΐα “βρᾶκα.. ... βδαυϊηρ 15. ηοΐ οπιρίογοά, ν.} 8. 30. σἷ, 5» 

((Η.). Ου [πὸ ρξηθγδὶ ὑγιθϑϊγ οπαγαοῖοσ οὗ ἴπ6 ἰδηραδρε, 

566 δ8δῦονα, Ρ. 188. 

1.7. Το. ἀυΐΐ68 οὗἩἨ 1Τιον]. ---ΤῊς ργίοσίβ αἀτ ἴο ἢανα [δε 
1πιηηεάϊαία οαγα οὗ ἴΠ6 βαποίιδγυ δηὰ ἴῃς αἱΐδγ (ν.ὅ); {πΠ6 ταϑί 

οὗ {πα {{|ὃ6 ἀγα ἴο δϑϑίϑὲ {π6πὶ, Ὀὰϊ ἴῃ βίο ἃ ΨΔΥ ἴπαΐ {πον 
ἄο ποῖ οοπια ἰηΐο ἀϊγεοῖ οοηΐδοῖ νὴ ἢ [Π6 βδογεα οδ]θοῖς οὐ {Π6 

αἰῖαγ (ν.5. ὙὍὙπε οὔ͵εοϊ οὗ {πὸ νῃοΐα διγαηρεπιεηΐ 15 ἴο ῥγε- 

νεηΐ ἴΠ6 τεϑὲ οὗ ἰϑγδοὶ δρργοδομβίηρ ἴὴ6 ϑδδηοίιδγυ, δηά 50 

ρεγβῃίηρ (ν.δ: ορ. 15: (5. 
ι. ΤΖλοι απαὶ ἐὰν 5045] 1.6. τῆς ργίεςιβ.---Ζ 6 λοιδθ οΥ ἐὰν 

7 ἠλορ]ὴ Οεπθδϊορίοδ!ν τἢ15 ἰποίαἀεβ τη ργθνίουβ ρῆγαβε ; 
Ὀυΐ ἔγτοπι δὴ δοοϊδθοιδϑίὶοδῖ βἰδηάροίηϊ [ἃ 15 αὐ παῖιγδιν 

ιι8εἃ ἴο ἀεῆηα [6 ψδοΐα οὗ [πε {στρα οὗ [,ονὶ, δχοϊασῖνα οὗ 

1π6 ἔδπν οὗ Αδγοη; 566 Ὁ. 22.---ϑλαδὶ ὁσα» λ6 ρωεϊὶέ οὐ ἐλε 

δαποίμα»»] 5881} Ῥεασ {86 σοπββαιεηοαβ οὗ ΔηῪ ΡῸΪ]Ὲ Ἰησυτγγεά 
ἴῃ οοπηδοΐίοη ΨΙ 6 σδηοίθδγΥ, βυιοῆ 845 {πδὲ οὗ σοπιληρ᾽ ἴοο 

ηϑᾶγ ἰξ (188). Εογ ἴδ6 ρῆγαβθ, ορ. ἔχ. 2858 (ΟΗ. 28); δηά ἔογ 
“ΡῈ (ἢ) ἴπ ἴῃ6 5εῆβα οὗἉ “πε σοπβεαιθήσαβ, [6 ριιη]5ῃ- 

πιδηΐ οὗ ρ}]},᾿᾽ 566 1484, δ΄ῖ1΄ηο6 ἴπε6 ἀδηρεγ οὗ αδἰϊεπάϊηρ᾽ ἴο 
186 Ξκδῃποίυδγυ 15 ἴπιι5 σοηῆηπαά ἴο 1,ονϊ, ἴΠπὸ ἴδασ ὄεχργθϑβθα Ὁγ 

(Π6 ρεορίς (1737) 15 ρτουηά 655.---ῶ. 726 ἐγίδο 97) Ζουΐ, ἐδ 
ἐγδο οΥΓ Τὰν Μμι2λ67] ἴῃς ἴεγπι ΠῸ ἴῃ {πῸ ἢγδε οἴδιιϑε 15 
τορ ΓΙ υϑεὰ Ὁ Ῥ (Ξε6 ἢ. οὐ 1ἢ), [ῃαῖ ἴῃ {πὰ βεοοπά (2320) 



220 ΝΌΜΒΕΚΒΘ 

ΝΟΓΥ ταγαΐγ (48 η.}; [6 βεοοηά οἴδαιιδε 15. ὑγοῦδΌϊυ εὐϊξογῖδί, 
δηά βυρρεξίθα Ὀγ “1Π6 ἤουβα οὗ τὴγ ἰδίμεγ᾽᾽ τὴ ν.}.--- δ ζτρ 

η647 τοῖίλ ἐλ66] Βολτοεῖν ἴῃ ἴΠ6 τοοΒη!ο Δ] βθηβα (16 η.}) ““ Ὀγίηρ 
πραγ ἴο Οοά ἴῃ σοπΊρϑηΥ τ {ὔγ561{᾽; πὲ γαΐπογ, ἴῃ νῖδιν οὗ 

16 οἶδιιδα5 {πὲ ᾿πχηχεάϊαἴεῖν ἔοϊΐονν, “Ηανε Ὀγσουρῆϊ ὑπίο {με ς 

(ορ. 35), ἴο Ὀ6 ΨΠΠ δηά αϑϑῖϑδὲ {πες (ΠΠ). Βαΐ (ἃ, ρεσδρϑξ 
τρμεγ, δϑϑίπη!αῖαβ 16 οἷαιιδα ἴο Εχ. 281 δπὰ τοαάς ΣἼΡΩ 
διε τὸ ἐβανα Ὀτουρβξ ἀπίο {π66.᾽.--- Τάσέ ἐλαν (1,ενὶ) »εαν 7οἶτι 

ἐλιοθ᾽ηδοῖυος (το γἠΠαυμ)} ἃ 5ἰ πυ!ασ ραγαποπιδϑία τδν δ6 ἔουμα ἴῃ 
αη. 2935.---Α πα τογυὸ ἐδέε «ολέξεί ἕλοις απο ἐὰν δοης ποᾷ ἐλδε 

Ω7ὲ6 δείογε ἐλ6 ἐθμέ οΥΓ Ζθείζνιονιν (οἷ Δ.}] πε [,ονῖε5 ἀγα ἴο 
αϑϑὶϑῖ (ῃ6 ργίεδίβ ψ ἤθε ἴδε ἰαίΐογ δὰ δηραρεά ἰῇ σϊΐζυδὶ 

ἀυίε5. ὙΤῶα 45ῖ οἴδυξα 15 οἰτοιππιδίδηζιαὶί (Ὠ]., 7 ριδος, 1 56-- 
159), ποῖ, 45 ἴῃ ΕΝ., δηειμοίοδί.---88. Τρ. 47.---80. Ορ. 435. 
--4, Το [,ἀνῖζοϑ, Ὀυῖ [6 ΤἸον 65 ΟὨΪΥ, πᾶν ἴἢ5 δϑϑῖὶϑὲ {8ὲ 
ῥτίαϑίβ, ἔογ πο ἰαγγπαρ (1), 2.6.) Ὧο οἣβ τοΐ οὗ πε ἰγῖδε οὗ «ἀν! 

(ορ. π. ου 151), σλαδ ἄγατο πισαν ο γοι (Ὀ3 δ) [Π6 ργίεβδίβ, οἵ, 
ἢ (ἃ (πρὸς σέ), 2ο Ζλιόε, ἐ.6. Αδτοῃ ; ποίβ {πε βίηρυϊας ὑσγο- 
πουῃ δ ἴδε Ὀερίπηΐϊηρ᾽ οὗ ἴδε ν.---ὅ. Κε σλαΐἑ ἄθοῤ ἐλ6 σλπαηρε 
9 ἐλδ ταποέμαν»] ϑαποίμανγν (Ὁ) 5 υϑοὰ ψ 1] ἃ ναγιεῖγ οὗ 
ἱπΊρ] 1] οδιϊοηβ; ἰδ ΠΥ τεΐοσ ἴο 16 ψῃοῖΐα βαογεὰ δποΐοσυσγε 

(ορ. 6... ἴδν. 1οὐδ), οὐ ἴο ἴπα ἰδθηΐ (μον. τοῦ), οὔ ἴο ἴδε 
“ΠοΪγ ρΐδος᾽ (45 ἀϊβιίποϊ ἔγοηι ἴπ6 “ὁ Βοῖγ οὗὨ δοἶ165 ᾽), 2.6. {πὲ 
ουἶεγ οὗ {πΠ6 ἔἴννο σμδηιρογβ ἰηΐο ψδιοΐ ἴπ6 τἀρογηδοΐα τνᾶς 

αἰνἀεα Όγ {πε νεῖ! (Εχ. 2638), ογΥ ἴο [6 ἱππεῖ ομδπηλθεοι---- “ [ἢ ε 
ΠΟΙΥ οὗὨ δο]165᾽ (1μεν. 165: 8.16. 17 6[5.)ὺ. 1 τς ργεβεηΐ ν. ὲ 
ἰηϊοηἀδὰ ἴο ἀἰδεηριυ 5 Ὀεΐνεοη ἴῃς οδ͵]εςῖϊα οὗ ρῥυιθϑυγ δηά 

Ιἀνιτἰςα] οαγα, {ΠπΠ6 ἔδγπιὶ 15 Ὀεϑὶ τεραγάεα εἰποῦσ 845 δὴ δρῦτγε- 

νϊαἰίοη ἔογ “" οδ]εοῖβ οὗ {πὸ βαποίυδτγυ " (ν.5), οἵὐ 45 γεΐδγγίηρ ἴο 
“[ἢ6 Ποῖγ οὗ Ποῖϊες᾽᾿ (ν.. Βιυῖ βίποε ἴπ6 βυδ)εοὶ οὗ πα ν᾽. 
ἰ5 ποῖ βδϑραγδίεϊυ ὄχργεββδεά (οἴ. ν.Ἷ, δπὰ 15 ἐμπογεΐοσγε ποῖ 

δ ρμαϑιβαά, 1 15 ἀουδεα] τ πεῖποῦ ἴῆ6 νυγιζοσγ δ {πὶ ροϊηϊΐ 

τδῖκος {π6 ἰγδηϑιτοη ἔγοηι ἴπ6 [,οντ65, νῆο ἢᾶνα σοηϑίτυϊοῦσ 

{π6 πιαΐη βυδ]εςξ οὗ 6 ρτγανίοιυβ νν., ἴο [6 ῥγθϑδῖβ θβχοϊ υϑίνεῖϊγ. 

ΤὭΣ δυδίθος γ6 ΠΊΔΥ ταῖμπεγ ἡποϊμαθ Ὀτιθϑδίβ δηὰ [,ανιῖ6:---2]] 

ΑἸἸΚῈ πλυβὲ Κααρ ἴποῖγ σῆαγρα ἱἔ τῆς ϑγδϑὶ!ας αγ ἴο Ὀ6 

ῬὈτοδιΡιεαὦ ἔτγομι οὐΕγοακβ οὗ τ(ἢ6 αἰνίπε ψγαῖῃῇ. ὙΤῆδη ἴῃ 

1Π15 σᾶ56 “" βδποΟϊ ΓΥ ᾿" ΠΊΔΥ Ὀ6 υ5εαὦ ψΙ [15 ψιάεςί οἴρηι- 
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βοκδίϊοη δηά γεΐογ ἴο 16 ϑδδογβά δηοΐοβυγο.---ὅ. Τρ. 17}}.--- 

Θ. Ορ. 493 8151. ἡ, μέ ἐλοῖς απαᾶὶ ἐὰν 505] ΤΏδ ῥγίεϑδίβ, 85 

αἸσ ρ σα ἔγοηι [Π6 1ον65, πᾶνα ρασυ ΑΓ ᾿τΙ ϑον ἀν165 

ἴο αἰξομαγρε (ορ. 10), Ἔβρθοίδιν ἰῃ σοπηθοϊΐοη τ 2ῴ6 αἰζων 

Ωρ νυν βεγνίοα τσύλίπ ἐδ σεγέαϊπ (Ἐχ. χ683, 11ἐν. 1613) .--- 
Αν»πΩ γὲ «λαϊ ςογύυό; ας ἃ σογυΐοθ Οὗ οἹ 7 ρίυσ νοι» ῥγίθοίλοοα) 

ἼὟΠα Ργιεϑίῃοοά ἰ5 ἃ ἔδνοιγ οοηξεγγεαὰ Ὁγ Ὑδῆν ες οἡ ἴδε 

Ρτιεϑῖβ. Βυῖ [6 ΡῃΓΑΞΘΟΪΟΡΎ ἰ5 βἴγδηρε, δηά [ἢ6 τγεϑὲ οὗ ἴδ 
ἢγϑί οἷδιιϑα δογυρξ; νϑῦῪ ῬΟΘΘΙΙΥ [ποτα 15 δοπΊα σογγυρίίοῃ : 

ορ. ἄ.---Απῶώ ἐλ6 εἰγαη 67} Ἦδγα, ΔΩΥ πα ποῖ ἃ ρῥγίβϑί.-- 20 
γατος π6α᾽] ἴο ρεγίογπι ὑγίθϑυν ἀυεϊ]65 : 16 ῃ. 

3. ΥῪ Ὁ... Ἧ9] Βυ ἢ ρυπβ8 πᾶνε 20 εἰγπιοίορίοδὶ ναῖυθ. Εογ βυρρεβίεά 
εἰγπιοορ εβ οὗ Ἵν», 5βες {με Πἰξεγαΐαγε οἱϊεά ἴω ΒΌΒ. Ρ. 5324.---ὃ. ὕπκη 09] 
(τ οἱ. "3. 

8-90. ΤῊΘ ῥγἱθδίβ᾽ ἀτ168.----Α ΞυιΠΊΠΊΑΓΥ βίδίαπιεηΐ (ν.8) [Παΐ 
411 [πΠ6 ““ΠοΙγ {πίηρ5 " οὗ {π6 οπι!ἄάγθη οὗ ἰϑγϑδοὶ ἃγὰ ἴο ὈῬθσοπλα 

[Π6 ΡῬγορεγίυ οὗ ἴπ6 ρὑγίεδίβ 15 [Ὁ] οννθα Ὁγ ἃ βεγίεβ οὗ βρϑοιῆς 

αἀιγοοῦοηβ, 85 ἴο]]οὐνβ :--Εχοερὲ ἴποσα ραγίβ ψ πο ἀγα Ὀαυτγηϊ 

οὔ ἴπ6 αἷΐασ, ἴπ6 ψῃοῖα οὗ 411 πιεαὶ -οἤεγίηρϑ, 5 π- οθυηρδ, 

δηά ρῃ}}-οΟοσυηρς [4115 ἴο ἴπ6 ὑγίεϑίβ, δηᾶ πῆδὺ Ὀ6 εδδΐθη Ὁγ 

ΔΏΥ »παῖ6 ταθηλθοσ οὗ ἃ ὑγίεϑ γ [απΉ ΠΥ ἴῃ ἃ ΠΟΙΥ ρῥίδος (ν.3). 
ΑἹ! 186 σοπίτιθυϊοα ροτγίϊοηβ οὗ ρεδοθ- δγίηρβ, 411 [6 ““ἔδι᾽ 

οὗ οἱ, ννίπθ δηὰ Ἴοοζῃ, δηπὰ 411 ἤγϑϊ-σιρα ἔγυϊϑ, Ὀθοοσηθ (ῃς 

ΡΓΟΡΘΟΓ οὗ ἴΠ6 ῥγιθϑῖβ, δΔη6 πιᾶὺ Ὀ6 δαΐθῃ Ὀγ δΔηΥ ποιοῦ οὗ 

16 Ργ ΘΕ Πουβοῃοϊ β, πῶ Ὁ γοριαῖθ, ὮὯΟ 15 ΘΓ  ΠΊΟΠ 4 ]Υ 

οἴδδη (ν.11-18), ἘΕυτγίπογ, 1π6 ρῥτίαδίβ ᾶἂγα ἴο ἀρργορτγίαϊβ 8]]} 
“« ἀδενοϊεά {πίηρ5᾽ (46»᾽67.), 411 ἢγϑίθογη οὗ οἷδαὴ οδί(]α δπὰ 

πε τεἀεπιρίοη ρῥγῖοα οὗ 411] βγϑίθογη οὗ πιδῇ δηά υπποΐίδδη οδίς]ε 

(ν.16 τὺ, ΑἹΙΊ {μ656 δἵὰ ἰπ ἴτε ἢγϑβτ ἰηβίδηοα {86 ὑγορετίυ οἵ 
Υδῆννεῦ, δἀπὰ τύ ρίνεη ΌΥ Ηἰπὶ ἴο ἴπΠ6 ῥγίεϑῖβ Ὀδοδιβδα {πο χ 

ἢάνα πο ἰδηάεά ροββϑθβϑϑίοηβ ἴῃ (απαδη (ν.19. 2), Οὐ [6 νδ]υο. 
δηά οἱσηιῆσδηοσε οὗ ἴπ656 ἄτ:65, 566 Ὀεΐονν, Ὁ. 226 Η-, 

8. 7 λ᾿λαυὸ ρίνον ὠρΐο ἐλοο ἐλαΐ τολίολ ἐς ἀοῤέ οΥ ἐλ σοηέγέδει-. 

ἑΐονις γπαπσ ο 376] ἐ.6. ἰῃαϊ ρατὶ οὗ πε οἴετίηρβ νὨοἢ 15 ποῖ 

Ὀυτγηΐ οἡ ἴΠ6 δἰΐαγ, Ὀυϊ Καρέ ονεῦ.0 ὉΤμα {γδηϑίδίίοη δ5511Π|65 

ἃ ΝΟΥ τατα οοηοζοῖα βθῆβα οὗ ἴῃς Ηδῦτγον νογά ΠΊΟΨΌ; Ὀυῖζ 

5866 1 5. 2233, ἀπά ορ. {πΠ6 σοτγεβροπαάϊηρ δοϑίγαοϊς υ86 ἴπ 1755 

195, Εχ. 126 τ05 5. 8... Τὸ ἰγαπβίαῖε (ν ἢ ἘΝ), “41 πᾶνε ρίνεη, 
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{π6ὲ6 [6 οπᾶγρὲ οὔ τε οἤειγίηρθ 15. ροϊμιῖίοςς; 165, ποὶ 

ἀυζ6ς5, ἔογπὶ {ἴπ6 συδ]εοῖϊ οὗ {πα ν.--- 7.6 σογιζγιδιεζέο»ι5---συθη αἱ 

ἐλό λοῖν ἐλίριρ:] 59 τ.---70 ἐλοο 7 ἄσυε φίυοη ἐλθηε ὧς ὦ ςδαγε) 
[,ν. γ85, ἘΝ. ἰοχὶ 5. ᾿νσοηρ ; 566 ρἢΪ]. η.-- αῊ͵ογῥοίμαὶ ἀμεὶ 
[πΠ6 νοτὰά ὉΠ 15 σΟΠΊΠΊΟΠΪΥ 564 ἔογ ἃν ργεϑογ δεα οἵ δϑίδθ- 

᾿5ῃεα αὐδηπεῖν, 6ϑρθοῖ ν οὗ ἔοοά, 85, 6..,., οὗ ἴΠ6 ἔοοά τερυ- 

ἰαυῖγ σταηίϊεά ἴο {πὸ Ερυρίίδῃ ρὑγίεϑίβ ὉγῪ Ῥμδγδοῖ (6η. 472); 
16 ργεβεηΐ ρῆγαβα γθουζβ ἔγδαυδηιν ἴῃ Ρ (ἔχ. 2933, [(εν. 611 γϑ 
τοἷδ εἴς.).-ϑ. Ζ.λές τλαΐί δ6 ἐλῆτιθ 977 ἐλδ »ποσέ λοῖν ἐλέπρς ἸΏ 50 

ίατ ἃ5 ἴεν δα τοΐ Ὀυγηῖ, δηαὰ ἀγο, ἐπογοΐοσγα, γοβογνοα ,ηύηι 

ἐλ αἰϊατ- γε. ὙΠὶδ 15 συ δϑίδητ δι [ῃ6 πιεδηϊηρ, ᾿[πουρἢ τΠ6 

ΝΟΓΥ ἴογβα ρῆγαβα (ΦιΠ 10) οὗἩἨἁ τῆ οτρίπαὶ τηῖρμβε θὲ αἰ γεηεν 

Ραγαρῆγαβεα. Ορ. [,ον. 28, "απά {μαῖ νοῦ γεπιδίηβ [δἔϊεογ 

ἃ δαπάξυηϊ ἢᾶ5 Ὀδεοη νἱϊπάγαννῃ ἴο 6 Ὀυγηΐ οὐ ἰδ 861ἴ8Γ 

(ν.32] οὗ 186 πιοαὶ -οἴδγϊῃρ 5841} 6 Αδγοη᾽β᾽᾽; 566 αἷβο ἴεν. 
2.969, ΤΠ ἴογηι ““ πιοϑί ΠΟΙΥ " πιᾶν ὃδ υδοὰ οὗ {πε οἴετγίηρβ 

πιδητοησά ἰη [Π15 δηά {τ πδχί νεῦβθ, θδθοδυβα {Π6Ὺ “ οδίδιηδά 
ἃ Ὦϊρῖιοσ σοηβεογδίοη "ἢ 85 οοπηραγεά τὲ (Πο56 πιεηιϊοησδά ἴῃ 

ν. "Δ. (Ξε6 γίνε δηά ΝΠΙο, Σουΐδίοις, Ρ. 64 ἴ, ; οἵ, πιο 

ἔΠγ, Βαυάϊβϑίη, ζω τθη,, ᾽ἰ. 52.}; Ὀυΐ [Π6 ἴεγπιβ ““ ΒοΙγ᾽" 
δηά ““πιοβδὲ ΠΟΙ" ἀζὰ υδεα γαΐπογ ᾿πα]  γθηΕΥ, ἃ5 15 σμοννῃ 

ΌΥ ἃ οοπιραίΐδοη οὗ ἴπε αϑὶ οἰδυβθβ οὗ ν.9 δηὰ 19Ὁ, Τῇα 
Ῥογίίοηβ οὗ μεβα οἤδεγίηρϑ. νηοῦ ψεῦα Ὀυγηΐ οὐ [πα «δἱΐαδγ, 

Αῃά, τῃογαΐοσγα, αἱ ποῖ [241] ἴο ἴπ6 ῥὑγίεδίβ ννεῦα ἴῃ ἴῃ6 οἂβε 

οὗἩ Ἔδνεγυ πιϑαὶ οἥδγιηρ ἃ μαπάβι (1,ὰν. )ὲ ς13 68 (δ), οὐ δη 
αηδεπησά δπιουηΐξ (μον. 29.16); δηά ἴῃ (Πα σαβε οἵ δῃϊπιδὶ 
δ ηΠ-οἤἴεγίηρβ οὐ οἽΠΠ -οἴογίηρα, “Πς6 δε ρῥΐεοαϑ ᾿ δ5 ἀεδηεά 

ἴῃ [(μον. 435 (ᾳ8- ὃ γδ5ό [Ϊῃ [Π6 οᾶβ6 οὗἉ 84]1] δηϊπιαὶ οβδγίηρβ, 
τλοζοονοσ, ἴῆ6 ὈϊΪοοά νὰϑ8 σὲ ο]1ἃ ἔτγοπλη δπυπιαη, ἄνθη 

Ὀτοϑεγ, οοηδυπιρίίΐοη. Τῇ Ὀυγηϊ-οἤἑτγιηρ 15 ποῖ πχοπίοηδά 

ἴῃ 16 ργεβδθοηΐ ραϑϑαρδ, ἔογ πο ρδαζγί οὗ 1 νδβ εαἴδβη; γεῖ 

αἰ που ρ ἢ {π6  ΠοΙα οὗ ἴπ6 ἤδϑἢ ννὰβ. Ὀυγηΐ οὐ ἴπ6 αἰϊαῦ (1μὲν. 

13.18; [Π6 5Κίη ννὰβ ργανϊ ουϑὶν σγοπιονθά, δηά Ὀεσδπια {πε 

ῬΙορογίν οὗ ἴμε ργίεϑί, ἴὸν. γ5. Τῇα ροϑδοε-οβδγιηρθ γα 

ἰγοδϊθδα ἴῃ ν.ἕἹ (ορ. ν.18)..---7  ογ» ρελίζεοζεγίηρ τοὐὰ τολίολ 

ἐλεν γπαζθ γοσέϊπέϊοη ἐο 276] τἴπ6 ταϊδῖινα οἴδιιϑα 15 θεβὲ ἴδ5 
τοπάδγεά, δηὰ 5ὸ ᾿πϊϊθ ἴο {{ὸ ἰαϑὲ ἰοῦπι; ορ. οἷ, ὙὍΤΗΒ 

᾿ἀσλᾶηε ννὰ5 οὐ ρΊ ΔΙ ΪΥ ἃ οοπιρεηβαίίοη ἔοσ τνγοῦρ ἄοηα; 566 



ΧΥΠΙΠ. 9-ὶὶ 223 

1 5. 6.---10. 75. ὦ »ιοσέ λοῖν ῥίασε σλαΐξ ἐλοιε σαί ἐ ἢ ἴῃ μὸν. 
69. 19 (16. 26) ,γὐ 1 ἰς 4] ἀοννῃ ἰδαὲ ἴπ6 πιοα]-οἤεσίηρ, [πΠ6 51η- 
οἤετίηρ, δηὰ ἴῃ ρυ]-οδγίηρ 5Π4}} Ὅ6 δαΐθη “1 ἃ ΠΟΙΥ 

οἷδοθ." Ι. {πΠ6 ἔνο ἔογπιοσ ρβαϑϑαρὸβϑ “116 ΠΟΙΥ ρΐδος᾽ 18 

ἀεδπησά ὈΥ 4 ἔοϊϊοννίπρ οἶδιιβα (νυν οἢ τᾶν ννο]}] 6 ἃ ρἷοβϑβ, 

γαῖ, 1 50, δὴ δδγίυ δηὰ Ἴογγεοῖ οὔμδ) ἴο 6 “ἴδε οουγί οὗ [Π6 

ἰοηΐ οὗἨ πιοοίϊηρ." ὙὉὯῇῆδ 5ᾶπι6 ρἷδοας τπησδὲ 6 ἱπίδηἀοά ἤογα 

(522λγ8: Ἐδϑδὶ, Ὠ)].), [πουρ [Ὁ 5. ἀπιαυοῖν ἀδβοθοα Ὁ. {π6 
Ὀῶγαβα ψΏΙοΟἢ σοπηπιοηΐν ἀεβηθθ {(Π6 ἰππαῦ ραγί οὗ ἴπε ἴδηΐ 

(Εχ. 2633). ἘζΖεκίεὶ (4218 4620) 4580 τεαιῖγαεβ ἴῃ 6 ἢοΟΙῪ {πη ρ5 
ἴο 6 δδΐδῃ ἴῃ 8 ΔΟΙΪΥ ρἷδοα, νὶΖ. ἰὴ ἴπῃ6 ομδηιροῖβ οὗ ἴῃ6 

ἴππεγ οουτγί. --- Ζυεγν για] 1,δν. 611: 353. 8. 39) γα 11, ΖΦ 
οοπέγίδιωζέογε ΤῸ» ἐλοίγ ρ, ἐποϊμαέμρ αἱΐ ἐλ6 τοαυε-οὔερίη 5] 
Τῆδ ρϑδοθ- θυ ηρ5 ἀύὰ ποία γοξεγγεά ἴο; ραγίβ οὗ ἴπεβε ψογα 

σοηϊτθαϊοαά ἴο {π6 ργίαβδίῖ, δηά ἃ ραζί νψὰ5 ννανεὰά (1μδν. γ358:). 
Εοτ βδοπῖα υῃκποννῃ γϑάβοῃ, ἰησίθδα οὗ υδίηρ ἴδ ἰδομηϊοδὶ 

[αγπὶ ΟΦ, π6 ψτϊξεσ ποτα γοίεγβ ἰο ἴΠ686 οἴεγίηρβ ΌΥ [86 

νᾶριθ νογὰ οῇέ (1), μοῦ 15 υϑεα Ὀμῖ οὔοα δρδίῃ ἴῃ (6 
Ηοχαίθυςξ, δηά ἴπεθη ποῖ οὗὨ δ βδουιῆοϊαὶ οἴεγίιηρ (αη. 4412). 

ΤΠς ννοζγά, 1 15 ἵἴγιιθ, 15 ποῖ δὴ υπϑυϊίαῦϊα ἀδϑογριίοη οὗ [6 

ροδοε-οἤἴεγιηρς Ἄνθη ἔγοπι ἴπΠ6 βἰαπάροιηϊ οὗ Ρ, ψῆο οἶαϑϑαβ 

16 85 ζογόᾶμ, “" σ᾽[5 πδάδ δὲ {πὸ αἱϊαγ᾽" (δὲν. 23). Νανεῖ- 
[1Π61655, [πουρὴ ῥγοβεηϊοα δ ἴῃε αἷζαγ, ἴπΠ6 ρτγεδίο ρατγί 

οὗ ἃ ρεδο}- οἤδεγιηρ ινὰ5 ποῖ ἰῇ δΔὴΥ ἔυγίμεῦ βθῆβα ἃ μοί ἴο 

Υδηνοῆ: ᾿ἴ νὰ σοηδυπιοά δὲ 4 ςδογποῖαὶ πιϑδῖὶ, ἴῃ νυν ῃϊοῇ. 

ΔΩΥ͂ Οπα ΟΘΓΘΠΊΟΠΙΔΙΪΥ οἰδδὴ πιρῆϊ ραγίαε (1,ον. υῖθ. 51). 
Οτγάϊπδγΐν [6 Ρογίοηϑ οορζγεδιεἐθε ἔγοτι τἰὯ6 οἷς οἤεγίηρ ἴο 
1ῃ6 ργίεδέ ογα ἴπ6 Ὀγοαϑῖ δηά πὸ γῖρῃμς ἘΠῚΡῊ ([μὲν. γδιτϑὴ; 
ἴῃ ὀχοδρίζοηδὶ οαϑοβ, δυο δ5 ἴπαΐϊ οὗ ἴῃ Ναζίγι [θ᾽ 5 ρεδοα- 

οἴεγίηρ (619.), δαάϊοηαὶ ρογίίοηβ νεγα οοηϊγίρυίεά : ἰορϑῖμοῦ 
{πε56 ραγίβ οοηβιιἰεὰ (ῃ6 Ζγώγριαλ (595 π.), οἵ ορρέγεδιζίον 
ἴγοτσι ἴπ6 ρεδοθ-οἤοσιηρ. ΟὗὨ ἴδδϑα ρίεσεξ. οὔδ (1 δχοθριϊοηδὶ 

08565 οἴμεγϑ, 6|9.), νῖΖ. 1π6 Ὀτεαβῖ, ᾿γᾶὰ5 σεγοιηοηϊδ ιν ννανοά 
(659. 5,}); 1[Π1]5 ραγὶ οὗ πὸ ΖζΖγώπιαλ νὰ5 οδ θά βρϑοϊ βοδίυ 

ζπῆρῤλαλ οὐ τοαυε-οὔεγίησ. ΑἹΙ 16 ραγίβ, ἔμβῃ, οὗ ἴπ6ὸ ρϑδᾶςβ- 
οἴεγίηρ ρίνοεη ἴο ἴδε ὑγίαδι δα ταΐεγγεα ἴο ἴῃ ἴῃ ἤγϑεὶ οἵ 

ἴΠ6 ἵἔννο οἶδαιι5ε5 ἴῃ ἴῃ ἰοχί; ἴπ6 ραγί ννανβϑαά 15 ραγίϊσυϊαγγ 

Βρθοιῆδα τῇ ἴπδε βεσοηπά. ΤΤἢϊ5 15 1ἴῃ6 πιοβί ργοῦδοϊα ἰηΐογρτγος 
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ἰδίίοα ; ἔοσς ἴῃ βριῖϊδ οὗ ἴδ υηϊνεῖθαΐ ρῆγαβθ (αἱ Ζλ6 τοανε- 
οὔεγίηρε), Ἔνετγτίηρ οΔ]1εὦ ἐπώρῤλαλ, οΥὐ πυδ]εοῖ ἴο ἴπε γῖῖα οὗ 
τνανὶηρ, σδηηοῖ δε Ἰηἰδηἀεα ποτο. Εοτ, ἀεδβογιθεά δ5 ζηλαῖ, 

οΟΥ 45 δυῦ)οσς ἴο {86 τἰῖϊα οὗ ᾿ννανίηρ, δα 1πΠ6 [0] ον ηρ :--Ἐ) 

1π6 νοϊΪά απὰ Ὀτγοηζα ρίνεη ἔοσγ {με δρογηδοῖς (Εχ. 3553 4853.. 9); 

{πΠ6 [,ονϊῖες (8.1. 15. Σ1); (2) ρογίοπϑ οὗ [6 ““ταῦὶ οἵ οοηβεογᾶ- 
τ[ἰοη "ἢ δηά 1:5 δοσοπιρδηϊπιθηΐίβ δυθδοαιυδηιν Ὀυγηΐ ἴῃ [116 

αἰϊατ-ῆτα (Εχ. 205. 5. 1εν. 825-38); (4) οαγίδίη ρα -οὔἴεγιηρϑ5 
([μεν. 1415.31.2.)} (4) {πε 5πεδῦ οἵ ἢγϑι-ἔγαι5 δὰ τπε Ὀγεδά οὗ 

Βγϑί- ἔα 5. ἢ σαγίδιη δοοοπιρδηγίηρ 5δοσῆοοθς ([μεν. 239-20); 
(5) {π6 πιοαὶ-οἤεγη:ρ ργαβθηϊθα ἴῃ οοπηθδοίοη ἢ ἴΠ6 οτγάθδὶ 

οὗἉ εδίουϑυ (555) ; (6) χφυΐϊΐα ἜἘχοδριϊοηδιν [π6 ΓΠΙΡῊ 85 ννε]]} 85 

(Π6 Ὀγεαϑί οὗ ἴῃ ρεδοβθ.οβογηρ ἰ5 γεαυγαά ἴο Ὀ6 ᾿νανεά, [,δν. 

ΟἿ τοῖδ, Τῆς ζριηλοίλ σοπιεπιρΙαϊοά ἴῃ τῆ 6 ργαϑθηΐ ἰανν, βίησα 
{ΠΥ ἃ ἴο Ὀ6 εδίθη, οδηηοὶ ἱποϊπάθς (6 ἢἤγοί δηά βεοοπά 

ῬΎΟΙΡΒ; ΠΟΙ, ργδϑυμδῦΐγ, ἀο ἴδον ἱποΐυάς τπ6 τπϊτὰ δηά 

ΒΗ ρσζουρβ, βίποα {656 δἰγεδαυ [41] αἀπάδσ π6 αν οὗ ν."; 
ποῦ ἴπ6 ἔουγίἢ στύόῦυρ, ννηϊοῦ [8115 υηάοῦ τῆ ἴαινν οὖ. ν.12͵, Ας 

ἴο (6), ἱ {[π6 ἴῃεοτν οὗ ἴμεν. οἷ 1τοδ ρονόγῃ {π6 ργαϑϑηξ ἷδιν, 
Ὡς 18 ἱπιργοῦδῦῖο, (Π6 ἵν Ὸ ἰογπις ἴῃ ἰπ6 ἴοχῖ πιυσὲ 6 

ἰγοδϊθα 85 οοδχίθηβινα, δηά τεηάογεα 206 οομέργδιεζίον ὕρῸνη 

ἐλεὶγ ρζ, φυδη αὐ 216 τυαυδ-ογεγίηρς, τῇς ἴδϑὲ οἴαυβε Ὀεΐηρ' 

᾿πλ!το ΟΥ̓ ἰδῈ οοηϊοχίὶ ἴο ἴπ6 ρῥαγίβ οἵ ἴδε ρϑδοβθ- τη ρ 

ΜΉΙΟΝ τνεγα νᾶνϑά. --- Φυόην οὐδ ἐλαξ ἐς οἰσαῃ) 1,εν. 225:.--- 
υονν ομδ . . - ἕμ ἐὰν λομδε)] ἴ,ὲν. 22.013. ὙὍὙΠα πεϑοαϑϑιν 
ἴος Ὀεΐης σεγεπιοη δ! “ οἰεδη᾽" πε ραγίδκίηρ οὗὨ ϑβδογεά 
[οοὰ ννᾶὰβ δὴ δποίδοηϊ γτορυϊαϊΐοη (1 5. 21.42).---12. ΑΜ ἐλο 
“ἢ ἂν. ἴον ““Ῥεβε "ἢ: ορ. Ὀὲϊ. 4214, ῬΞ5. 8111 016) 5.,.)γ14.--Οὐ... 
γεμδέ . . « 007] ἴῃ6 ἴεγπιβ (ἼΠνν ἢ, 8) ἄδποῖς ἴῃς πὲν 
Ῥιοάυοα δ5 οοηίγαβιθα τὐὰῇ ἸΌ, ἢν, δπὰ ἼὩ. Ου ἢ 

(ΞΞ »κπειδέ, οὐ πιστοῦ τοῖ6), 586 Ὦτ., 7οεἷ, 79 ἴ.---. ΤΊῦΘ ,γεέ 97 ἐλιθνἈ] 
ΤῊΙΚ5 ταροδῖβ ΟΥ̓ πιθδῃϑ οὗ ἴδε ποῖα τ[θοηϊοδὶ ἱνογτὰ (ΠΝ), 

υιϑ6α ἴῃ {86 ρδγα]16] ἰἷδτν οὗ Ὠ1. 189 (ορ. Εχ. 2319), Εἶ16 βθηῆβε οὗ 
“216 δεςί οΥΓ . . .") Ἧον [δε ρατγί ἴο ὃς ρίνεβη ἴο ἴῃ6 ρηεβὶβ 
ἵνὰβ σοπιρυϊοα ἰ5 ποῖ 5σἴαϊεα, Οη ͵ἰδίεσ ργδοίϊοθ, 566 Ὀδῖον.--- 

18. 71.ι6 βγειγίῤο “πεῖς οὐ αἷ ἐλαΐ ἐς ἐπ ἐὰν ἰαπα ϑοσιθα (6.ρ. 
Ὠ1.} ᾶνς ἴδίκθῃ 1Π15 ἴο Ὀ6 ἃ ρϑηδγδλ᾽᾽σίηρ᾽ γερειτοη οὗ ν.12, ἰη- 
ἰεηἀεά ἴο οοτγεοῖ [ἢ6 ᾿ηΐεγεηοα πὶ {Π6 οἴἶδεγίηρα ἴω αυδϑίίοη 
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ὑνεγα ἴο 6 σοηῇηεαοά ἴο οογῃ, 'νίπα, οἱἹ. Βυὲ {Π15 15 Βαγαϊν 

Ῥτοῦδθῖίθ. Αἀϊκιϊποϊίοη 5 ἀγαιννῃ ἰἴπ Νεῖῆ. τοϑβθ. 88 (δ5. 57) Ἀᾳ. 
ἔτνεεη “ἴδε ἢγϑί- τῖρα ἔγυ 5 (022) οὗ οὖζ ρτουηά δηὰ [πε βτϑί- 
γῖρε ἔγυϊ5 οὗ 411] ἔς οὗ 411] ἴγθοϑ᾽" ψ ῇϊοῦ ψογα Ὀγουρῆς 

“ς γρδυΐΚν ἴο ἴπε ἢουξβε οὗ Ὑδῆν ἢ ἢ οη {[Π6 οἠα μαηά, δηά ἃ 
««ς ροηϊΠΡυκίοη ᾽ (ἀϊπιϊησῖ ἔγοπιὶ {6} οὗ δρτίουϊςαγαὶ! ρῥγοάϊος 

τηδάδς ἴο ἴδ ργίθϑῖβ οὐ {πὸ οἴμοσ. ΤΤῆῖ5 αἰ ποῖ Οἢ γαάρρθδγβ 

ἴῃ 6 ΜΙΒΠπΔῆ; δηά ἴδε ἴνο οβεγίηρβ, {παγ οἰδαγίὶν ἀ15- 

εἰηρυ ϑηεα 45 ὀξχῶγέρε δπὰ Ζγῶαλ, αὐτὰ ἀϊβδουββεά δ Ἰεηρτῃ 

ἴῃ ἴπε ἰγδοῖβ Ὀδαγηρ ἴποβα ὩβδπΊ65. Ῥσυοῦδοϊν ἴπ6 ὉΝ22 οἵ 

τ(Πἰς ν., {π|6 ἴη6 ὉΝ 22 οὔ Νεῆ. τοδἝθ(βὅ) δῃά [Π6 ΜιΞμηδῃ, νοσὸ 
σοπιρδγδίνοῖϊυ 5114] ογεγίσιρς οἵ τὰν Ὁγοάμποσ, ννβὶοἢ ὈδσοδπΊα 

᾿ἰηἀεεά, {Κα οἴποσ οὔἤξσγιῃρδ ογ ρογίιοηβ ἱμπογοοῦ, [6 ρῥγορεγίγ 

οὗ ἴδ ρῥγίεϑδίβ, Ὀὰϊ οὐἷΪνυ δἴϊοσ Ὀεϊηρ 2γεεοηι σα τοῖζλ γοζρίοις 

οϑγόγποιν αὐ ἔλα ἐογεῤίο, Μ ΏΘταας τ[ἢ6 ΠΙΦΝ οὗ ν.}35, Π|κὸ 186 

οϑετγίηρβ πιεητἰοπθά πῃ Νεῆ. τοϑῖδ (802) ἀῃὰ (6 Ζγπαλ οὗ πε 
Μιϑῃηδῃ, ᾿νϑ ὦ οορζγιδιεζίογε οἵ πιδαὶ, ἔγαϊς, νίηα, οἱ, εἴς., 

ρίυσρ ϑ α ἐγίδιεδ 5 ΤᾺΡῚΥ δηὰ ἱπιπιοαϊαίοϊγ, ἱτμουΐ το] ρους 

ΠΕΓΕΠΊΟΩΥ, 20 λό ῥ᾽γίοςί5. 866, ἔυγίπογ, ἴΠ6 51π|41] ρσίηξ π. παῖ 

[ο]]ονν5.-- Ἡλϊολ ἐλαν δγέρρ' ἐο γαλτυολ) ορ. Νεῆ. τοϑθ (85) «εἐρ 
Ὀγΐηρ τς ἢιδί-σρα ἔγυ τ. .. ἴο ἴἢ6 πουξα οὗ Ὑδηνεξ.᾽" 
Τῇ ἤγϑί- ρα ἔσγυιϊ εγα οβογεὰ ἢ ἃ 5βοϊδηηη οογαπιοηΐϊαὶ 

δ {Π6 [απιρῖς, 85 (ΠΟΥ πλισὶ πᾶνε Ὀδοη Θαυῖοῦ δὲ πα Ιοοδὶ 

βδποίιδγιεβ : Ορ. ἔχ. 2319 4455, 1. 265:-1 Ξέζζῶγῆρι, ο. 3 (οἰϊοὰ 

δεϊονν) ῬΠιΐο, 226 ἑεςίο οοῤλέηέ (Τιξοπεηάοτῇ, Ῥλέζομεα, 609-71; 
Υουηρ᾽5 ἰγϑαηϑ᾽διίίοη, 111. 291--2923). 

Τῆς ἀεαϊοκίίοη ἴο ἴδ ἀεἶγ οὗ ἃ ρογίΐοῃ οὗ ἰδς ποεῖν ργοάυος οὗ ἰῆς γεδτ 
8 ἃ τυ οἷν ργενδίθηξ ουδίοῃ. ““Ργϊπηἶνα ρεορῖε5 οἴδξη ραγίαϊε οὗ {πε 
ΠΕῸ ΟΟΓΏ 5δογαπιεηίδην, Ὀεσοαυβα ἐπε δυρροβα ἰξ ἔο Ὅς ἰηϑίίηςϊ τυ ἃ 
ἀϊνῖπε βρίγι ογ 6. Αἱ δ ἰδίος αροὸ, ἤδη ἔπε γα οὗ [Π6 φαγίῃ δγεὲ σοη- 
οοἰνοά 45 ογεδίεα γαίῃογ ἤδη 858 δηϊπιαίδα Ὁγ αἰνίην, {π6 ἠονν ἔγυ 5 ἀτὰ 
πο ἰοηρεγ ραγίδίκεη οὗ βδογδιηθηῖδην 848 ἴδε ῬΟαΥ δπα Ὀ]οοά οα κοά ; Ὀυϊ 
ἃ ρογίίοῃ οὗ ἔμεπι ἰβ5 ργεβεηϊεα 88 ἃ (ῃδηϊκ- οβεγίηρ ἴο {με ἀϊνίηα Ὀεΐπρ8 
ΨὯΟ δὰ Ὀοϊ!ονοῦ ἴο Ὦανε ρῥγοάυςεα {π6π|. . .. ΤΙ {πΠ6 Βγϑοι-ἴγυ5 ἤανο 
Ὀεση οἴετοά ἴο ἴῃς αἀεῖγ. . . ρϑορῖα δῦ ποῖ εδἱ 1Ιογίν ἰο εαδἱ οἵ ἴῃς 
πεῖν ογορδ᾽ (Εγδζενγ, ΟΔ, ἰἰ. 458). ὙΠα [οἸ]οννίπρ ἀγὲ οἰϊεὰ ἔγουαι 8 ἰᾶαγρε 
πυθεν οὗ Ἐχδηιρὶε8 οοἰϊεςϊεα ὉΥ Ετγαζεγ (ἐδ. 418-340, 459-471): ““Απιοηρ; 
ἴῃς Βαϑυΐοβ ἤδη ἴῃς οογῃ Ὧ45 Ὀδοη [Πγοϑῃοὰ δηὰ νυἱππονδά, 1 ἰ5 Ιοῖ ἴῃ ἃ 
ΠδΔΡ οὐ ἴμ6 {πγεβῃϊηρ ἤοογῦ. Βείογε 1 σδῇ Ὅε ἰουςδεά 8 γεϊ σίου σογο- 
ΠΊΟΩΥ πλυϑέ 6 ρεγίογπιεαά. ὙὍὙΠα ρεγβοηϑ ἴο Ψῆοπι ἴΠ6 σογη Ῥεϊοηρβ8 Ὀγίηρ: 
ἃ πεῖν νε5536] ἴο ἴῃς βροΐ, ἴῃ ν᾿ ΒΙΟὮ [ΠΟΥ ὈΟ1] βοπὶς οὗ ἴδε ργδαίη, ἵνβϑη ἰΐ 

15 
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ἰ8 ὈοΪΠοα (ἴον ἰῆτγοιν ἃ ἔδτν δαηάξι95 οὗ ἴὲ οὐ πὸ ποᾶρ οὗ οογῃ, βαγίηρ, 
“ἼΠδηϊ γου, χοάδ, γίνε υ5 Ὀτεδά ἰο-πιοῦγοῦν 4150} ΜΠιεη [815 15 ἄοῃς 
(ἢ ταϑὲ 19 δδίςη, δηὰ {ΠῸ ργον βίου ἔος (ἢ γοδῦ 5 ςοοηϑί ογεά ρυτα δηὰ δῖ ἴο 
ἐδ" (459). “Αἱ (δα οἶοβε οὗ ἴδε τεῖος δαγνεϑβῖ ἴπ ἰπε Ἐδϑὶ Ἰπὐΐδη ἰϑἰδηὰ οὗἁ 
Βυγο, δδοῖῦ οἶδη πιεεῖβ δὲ ἃ Ἴοοπιπιου βδοσγδαπΊθηίαὶ πιοαὶ, ἴοὸ ΠΙΓὮ ΘΥΘΓΥ 
πηοπιδος οὗ (πς οἴη 5 Ὀουηὰ ἴο οοηίτίδυϊε ἃ Ππ1π| οὗ ἐπε πεν τἷςθς. ΤὨϊ5 
πιοδὶ 5 δ] ε “αἴης ἴῃς δου οὗ (δες τος." . . . ὅ8οπὶε οὗ ἴδε εἴςε 5 8150 
5εῖ δρδαγίὶ δηὰ οἤπεγεϊ ἴο ἴῃς 5ρί γι 8" (121. “Τῆς Οἤδηβ οὗ ΒΙΏΒ-ΤὭυδη, 
ἴῃ Ιηἀο.ΟΠΐηξ, πιᾶὺ ἢοΐ τοὰρ ἴδε γῖος δαγνοϑδὲ ὑπι}] {πεν πᾶνςὲ οἥεγεὰ ἰῃς 
ἢγϑι 5 ἰοὸ ΡΟ-Ναραγ, ἰδς ρσοαάςε55 οὗ αρτίουϊυτγε, δα δανα οοηδυπιεά 
δεῖ βδογαπιθηῖαν" (2122). ἴῃ ΕἸΣ ἰπῸ δῦ γ8πι9 τῇδ τοί Ὅς ἐεδίεη 
Ὀεΐογε ἴδε ἤτγοι-ἔγυ! 5 ανα Ὀδοη ἀεα!οείεά ; Ὀυ ἴΠ ουβίοπι 45 ἰο ἀϊϑροδίην 

οὔ {πὲ πγϑι-ἔγυ 5 αἰ Γ5 : ἴῃ βολὶς ραγίϑ [ΠΟΥ ἀγα ρὈγεβεηίεα ἴῃ ἴῃς 5ββδογεοά 
δποίοθυτγε, δηὰ ἰπογὸ ἰεῖ ἰο γοῖ; ἰῇ οδεῖβ ἴΠΕῚ “δε ργεβϑεηίε δὶ ἴδ8ς 
Ῥτϊηςῖραὶ ἰδηιρῖς οὗ ἰΠ6 ἀϊδίτγίςϊ, Ὀδοοηια ἰῃς Ὀτγορεγίυ οὗ ἴδε ὑγίεϑίβ, δηὰ 
ἴοττῃ ἐμεὶς γενεπυθ" (ρ. 464). “1 πε Ῥυπ͵αυῦ. . .. ψΒεΩ ἴδῈ υρατ- 
οδπο ἷ5 ουἱ (δε Βεγδιἔγ 5 τὸ οἴτγοα οὐ δὴ δ᾽ίδι, νυν διο ἢ ἰ8 Ὀυ11 οἷοσα ἴο 
18 ρτγ6585, δηᾷ ἰ8 βδσογεά ἰο (δες ϑυραγισδῆα ροά, Αδεγναγαάβ με ἢγϑι- ἔγα5 
τε κίνοη ἴἰο ἰδῆς Βεδ;πιδη9᾽" (461 ἔ.). 

Πεάϊοδίίου οὗ δ ραγί οὗ (ες ἢδνν ργοάυοσα νγα8 ὑπαυδβιϊ ΠΔΌΪ δὴ δηςίοηϊ 
ουδίοαλ Ὁ ἴῃς Ηεῦτγεννβ α'ἴϑ8ο.0ςὨ ΤΏα δαγν ἰαννθοοῖς ἔογϊα 5 ἀεῖαν ἴΏ 
Δ Κις ἴῃς οἴδεγίης;, δηὰ τεαυΐγε8 ἰξ ἴο Ὀς πδάς δἱ ἰῃς ουδβε οὗ ὙδΏνε, 
ἐ.6. αἱ 186 ἰος4] δαποίυατγ (Εχ. 2233) 2119 .,35. ἸΩῊΗ ἰὶ 8 γοαυϊγεά (δεῖ 
ἃ Ῥατγίουΐαν κίἰηὰ οἱ Βυϑί-γυῖ οἴεγίης ατυϑῖ Ὀς τηδὰς Ὀείοτε ἴΠς ἢδνν ογορ5 
ΠΙΔΥ ὃς εδἴεοη (ἴμεν. 2410), Βυΐ υπίογίυπδίεῖϊν μὰ εδγῖν τεΐδγθηςος σὶνα 
ὯΟ ἰηΐογπιδίίοη 845 ἴο ἰῃς ἀἶϑροβαὶ οὗ ἰῆε οἴετγίηρ ; ἰξ 8. σοηβεαυδηςγ 
ἱπιροϑϑῖδὶς ἰο ἀεοϊάς τπεῖπον (δς ἤγϑι- ἔγυ 5 ἀπιοηρ (Πς Ηδῦτγεννβ νεσα ἴῃ 
ΘΑΓΙΥ {1πι6ε5 οοηϑυπιεα 5ΘΟΓΑΠΊΘΩ(ΔΙΠΥ, 45 ἴῃς ({{π 658 αἴ ος {ἰπ|6 υππαυσϑεΐοη- 
ΔΌΪν “εγε (βεςε οὐ ν.3}), δηά δ5 ἴῃς ἢγϑι-γυϊι8 (πεχγβεῖνεβ, δοοογάϊηρ ἴο {δε 
οὐυϑῖοπιβ οὗ βοπιῈ οουηίτγίε5 7υ8ῖ ἀςβογὈεά ; οὐ Ὑ Βείδεν ἔγοασι ἰδ6 Βτϑὶ δπσιοος 
ἰῆς Ἡεῦγενν5 ἴἤδΥ ἰογηοὰ ἃ νἱῆ ουϊρῃῖ ἴο Ὑδδνεἢ οὐ Ηἰβ τοργοβοηϊδίϊνο 
ῃς ρείοϑὶ. Τῆς ἔογπιον νἱίενν ἰ5 δὐορίεὐ ΌὉΥ ἵΝε. (Φνοίωρ. τ55.) δηὰ 
Νοιναςοῖκ (Αγεΐ. ἰΐ, 255-257), ἴἰδς ἰδιίες Ὁγ ἵν. Ε. ϑηπ (Δ εζίρέοπ 97) ἐλο 
ϑερείίες, 222ἴ., 3 2140. ἴΙὰ ἴδε ἔογπιεσ οἂϑε (ῃς ἰδαίος δϑϑδίρηχιεηϊ οὗ ἔπε 
σοηϊγυιίοη ἰο ἴἢς ρεΐεβϑίβ, νοι δὰ ἰδίκοπ ρίαςς ΌΥ {μα {ἶπης οὗ Ὀϊ. 189 
(ερ. ἘΖεῖκς. 44), τσὰ8 πιεγεῖγ ἄυς ἴο ἴῃς δαπιο ἰδπάδηου τυ οῆ, δὲ ἃ Ἰδίες 
ἀδῖς (Βδὴ Ὦϊ., οβδηρεα ἰῃς ἀϊπροβαδὶ οὗ ἰἢς βεϑίθογῃ δηὰ οἵ (ες Εἰ ἢ (86 ε 
Ὀοΐονν, οη ν.} 8:18. 211-32 

ΑΙΙ τῆς πδνν ργοάυοσε ἐπαὶ οαπιὲ ἴἰο [ἢς ρῥγίεβϑίβ (ανδῶ ἱπ (δε γι ἢ οεηϊ.) 
45 5ΟΔΓΟΟΙ͂Υ βυλ)εοϊςα ἴο 5υςἢ εἰαθογαίς Τεγεηγοηΐαὶ 45 ἰ5 ἀεϑου θεά ἴῃ 
[εν. 21.519. 15. οἡ Ὁιϊ, 26: 11, Οοηβοαυθηξῖν ἰπς αἰπιϊηςιΐοη τψΐϊοὮ ἰ5 
σογία!ην ἄγανται ἰῃ Νεῖ. 105 , δηὰ ὈΓΟΌΔΌΪΝ᾽ ἰῃ ἰμς ργοδεϊ βαϑβαρα, 
ΤΊΔΥ ταϑὶ οὐ δαγίϊες αἰ εγεηςο9---ἀἸεγεηςαβ ἰη (ἢς πιοάς οὗἉὨ ρτγεϑεηίδιίοω, 
ἱΓ ἠοῖ ἰῃ ἐς υἱεἰπιαῖς πτοάς οὗ ἀΐ5ροβα] οὗ πε ργοάυςε οἴετγοά. 

Βυΐ δυςἢ δ ἀϊβεγεπος, ἰἦ ἰπαϊςαϊεα ποτα, 15. ποὶ ἰπαϊοαῖϊδα ΌΥ [ἢ πιογαὰ 
υ56 οὗ (δες ἔτνο αἀἰεγεοῖ ἰογτϑ ΠΚῚ δηὰ Ὁ22. Εογ ἰπ ἰπεπιβεῖνε ΠΟῪ 
δγα, ἱπουρὴ ποὶ ἱπάεοαὰ ἴῃ 8411] οδϑε8, ἰωϊεγοπαηρεδῦὶς, γοῖ οεγίδϊ νυ 
ποῖ πιυϊυδι}ν οχοΐασῖνθ. ὙΠΟΥ τα ἴννο Ἀπιοηρ ϑενογδὶ ἰθγηβ ἰπαὶ ἀγα 
υϑεὰ ἰο ἀςεηοίς (8ϑοπις οὔ (δ πενν ργοάυςς οὗ ἰῃς γεαγ, οὔ» ϑρϑο πο δῖ, ἐμαὶ 
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ραγὶ οἵ ἴ πῆς νν85 ἀοαϊοαίεά ἰο ἐῃς ἀεἰν ; οἴπον ἰογπι8 ἀγα ΠΡΟ ΠΝ 
(Εχ. 2235, ορ. ν. 57 θεῖον) ; π3π ἢ {πὰ δα άϊίίοη οὗ δυο ἃ ριεηϊίνε ἃ5 
ΔΡν Γ (ν. 5), ΟἽ οτ᾽ πιν ; ΠΌΛΙ (ν. 7) οὐ 31 ποῦν (Π. 125), ος, βρεοϊβοδιν, 
[2 πουῖπ (153), ΟΥ̓ ἴΠεβε, που οηἷΐν 18 ποοθβϑϑαυν οοηβηεκξά, τνῆεδη υϑεά ἴπ 
γείεγεησς ἴο ἴῆ6 πεῖν ργοάιςς οὗ (δς γεϑγ, ἰο ἴπαὶ ραγί οὗὨ ἰξ υνῃϊοἢ νν 5 
Πα γαννῃ ἔγοπι 6 τ Πο]ς ἔον βδογεα ρυγροϑεβ. Βοῖῃ "133 δηὰ ΠΝ ἀγα 
Ῥτγιπλδγν ἱάογ ἴογη]8 δὴ ΠΟΥ, [που Ρ Ἢ 1655 τάς ἤδη ΠΚΊΣΣ; δηὰ ἰΐ 5, 
βίγι Εἶν ϑρελκίηρ, ΟὨΪΥ αγέ οὗ ταὶ 5 80 ἰογπιοα {παῖ 15 οἴδεγεάα ἴο ἴῃ6 
ἀεῖν ; Βεησς ἴδε ραγίῖνε 0 ἰη Ὠι. 263, Ῥτγον. 4,43, δπά ἰῃς ἀδεβηϊηρ οἶδιιβε8 
δαὐάδεα ἤεγο, “ἴδε κι ἩΠΙΟΒ [ΠΟΥ χίνε υηΐο Ὑδῆν δ," “16 ὈΓΣ2 
το ἢ {πεν Ῥγίηρ ἴο Ὑδῆνοἢ." 950 ἰπ ἴον. 2219 (πε ϑῃεδῦ {πδὲξ ἰ58 οἤεγεά 
ἰ5 “τς 5δοδί ο7 ἴῃς ἤγϑί (ΠΝ) οὗ ἱπῪ δαγνεβί" (ἴ0 Εχ. 2419 ,κ4.3 5, οἡ [δι 
οἴμεν πδηΐ, ΠῪΚῚ δηἃ ὈΣῸ22 ἀγα οοοχίθηβίνα γαίμοῦ ἤδη ρατί δηὰ ᾿νἢοΐο ; 
(ἢς οα56 πιδὺ ὃ6 αἰθεγεηϊ ἴῃ ΕΖεῖς, 445). 

Βυὲξ σοπιοηἱν ἰμ6 ρατγίιἶνα οοπδίγυςτἰοη 8 ἀτορρεά, δηὰ ἰποη 
γξ ελίἐὰλ δρὰ διξξῆνγῆν: ἀτὸ ἰδ ΠΥ υπάεγβιοοά ἴο πιδδη ἴπαὶ ρατγὶ οὗ {πε 
Ῥτοάυοςς 80 ἰετγηεα (Παὶ ἰ58 ἴο Ὀς οἴπτγεά οἵ ρίνθ ; 80 Ὠϊ. 26)0 (οἴ. ν.3), 
Νεξ. τοῦ τ,81, 2 (ἢ. 4,18, δηά Εχ. 2235 2115 ,425 Ατὸ Ῥεβὲ υηάετγϑίοοά ἴῃ ἴῃς 
βΒδπ|6 ΨΔΥ. Βυΐ οὔβεγνε παῖ “"Ὀγεδὰ οἵ ἔγϑι- ἔγυ 8" ("023 πῦ) 18 εδίεη 
ΌΥ ογαϊαΓΥ ρεορῖὶς οὐ δὴ οοσβϑίοῃ ΜΏϊοἢ ποι πίηρ βυρ ρεϑίβ τνδϑ ἰῇ ΒΥ 
ὍΔΥ 5δογεύ, 2 Κὶ 44. 

ΤὮςε ἵνο ἴδγπιβ γε ελΐζά ἀπά δι ξῆγῆνε τὰ τεηδεγοα ἱπα! Πεγεπεν ἴῃ ΕΝ. 
ΌΥ ““Βγϑί-ἔγυ 5,᾽ (πουρ ἢ {πὸ ἰαἰίεν ἰ8 ἢετα δπά ἰῇ Νβδῃ. 412 ἌἼχοἊδρι οηδ!ν 
τεηδογεὰ “ δγεῖ εἰρε (ἔγυ 5)"; Ἑορ. {πε 5βδηια γεηδδγίης οὗ 1723 ἰῃ Ηοϑ. οὗ, 
Μῖς. γ΄. (ἃ ἰπ (ες ΗἩεχαδίευςἢ ἀϊϑεϊηρ αἰϑῆε8 [86 ννογάβ, γεηεγίῃρ' ΠΚῚ ὉῪ 
ἀπαρχαί (Ὡς 4130 τεηετγβ Ἴσρο, 3ῦπ, πη, ἀηα ΠΟΤῚ) δηὰ Ὁ 023 ὉΥῪ πρωτο- 
γεννήματα (ἴῃ ἘΖεῖκ. 44 4814-Ξ-ΎκΚῊ) ; ἰη (Π18 ΨΑΥ (τ α'53ο Ὀτγίηρϑ ουἷ (ῃς 
εἶοβα εἰγπιοϊορίςαὶ οοηπεοίίΐοη Ὀείΐνεεη ἴῃς ἤγϑί-ἔγυϊ 5 δηαὰ (Πς βγβίθογῃ 
(33-Ξ πρωτότοκοῦ). Βυϊΐ ΠΡΝῚ [Βουρἢ ἴῃ ἰ(861 οὗ δ πιογα βιθπογαὶ πιοδηΐηρ 
(Ξ: “τς δτϑὶ ραγί ")), δηὰ, τπεγεΐογα, αἰ ποδὶ αἰνναυϑ ἀεῆηεα ΌΥ ἃ βιεηϊῖνε 
ϑυςἢ 45 ὙὝὙΡ, Ἢ (ἰπ ἴον. 2131 15 Ἄἐχοερί οὩ Δ }} υπάεδηεά), 85, ἤδη ἀρρ οά 
ἴο ἀρτὶςυϊυτγαὶ ργοάυςς, νἱγίυδ!ν ϑυηοηγπΊουϑ ὙΠ ὈΠΠ23, δηὰ (δυ5, ἔοσ 
Ἔχδιορῖςθ, ΤῊ ΠῚ Ὃν (ἴμεν. 2219) πῖρθς εαυδ]ν θὰ} μαναὰ Ὀεαη ἰογπιοά 
ὈἽἼ22 ὍὋΨ, δηὰ 5ἰπι τὶν ἐπ πε Π πῦρ (1μεν. 2315) οὐ Ὁ 92 Ὀὡὦπὺ (ν.329, ὁορ. 
ν.17) πυὶρμῖ δανςα Ὀεεη οαἰ]εὰ πσκῦ Ὀπῦ. Α5 ἃ πιαίϊεγ οἵ ἔδοϊ, Ὠϊ. ἀοεβϑ ποὶ 
ΘΠΊΡΙΟΥ ἴῃς ἴεγπι ὈἼ23, δηὰ υ865 (ἢς τνογὰ ΠΥΚῚ δἰ ἶκα οὗ (ῃς οἴετγίηρ τοδὰς 
ὙΠ τεϊρίουβ σσγαπΊοΩΥ ἰῃ ὮὨὲ. 26510 βηὰ οὗ ἴῃς οσοηϊείυϊίοι δἰ πιρΡΙνῪ 
τεαυϊγεά ἴον ἰῃς ρῥγίεϑθὶ ἴῃ 1:84, 80 δραΐῃ, ἱπουρῇἢ ἴῃ ἴῃς ργεβεηΐὶ ραβϑαρε 
5123 (ν.}3) ὑγσοῦδρϊν 15 δὴ οἴξετγίηρ οὗ γαὰνν ργοάυςε, [15 αἰβιϊηοἰίοη 15 ἠοῖ 
τλάα οἷοαν ΌΥ 86 πτεγα υϑ6 οὗ (πα ἴεγηι; ἔοτ 16 ΠΥ ΚῚ σογίδΙὩΥ 15 υϑεά 

οὔ γανν ὑγοάυςς ἴῃ Ὦι. 2650 δηὰ [,ον. 2219, Ὁ ἼὋ22 ἰ5 ηοί [ἰπλϊϊεὰ ἴο οἴεγιηρ5 
τδάς ἴῃ ἴδδὲ ἔοιτῃ ; ἔος 866 ἴδον. 2217 (Η) 2.94 (Ρ). Τῆς ἵνο ἐεγηιβ, ἴθ, 
τα 50 Π ΠΕ} οοοχίοηβινα ἴο αὐ» εξ οὗ Ὠ1.᾽8 ἱπιεγργείϊδιίίοη οὗ ν. δ τηθη- 
ἰἰοηεά αῦονο. 

Βυι {86 ἔδεῖβ παὶ (μς ἵνο αἰ εγεης ἰεγπϑ γε υ866 ἴῃ ἔτννο οσοηϑοουζνα 
νογβο5, [δαὶ (86 ξεοοηά ἰ8 δίγις γ (86 παδγγοννογ, δηα 511} πιογα ἔς αἰ δετγ- 
οηςα ἴῃ ἴπε ἴτο ἀεβηΐηρ οἴαυβ65 γτεηάογίῃε δ᾽ ἰεγηδένο νον πτοῦα ργοῦδὍ]6 ; 
“ἢ ΠΥ .. . ἩΠΙοὮ παν χῖνε υηΐο ὙΔηννεἢ " (ν. 13) 5 4 οοηϊγ υϊοΥ οὗ 
ἰτἰρθυΐς ρα! ουϊγΐ, τὴ} ΠῸῸΘ οὐ πο τε ρίουβ σογεπΊοηΥ, ἴο ἰῆς ῥγίεϑίθ 
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(εορ. Ὁι. 1:89, Νεῆ. τοῦδ, 2 (ἢ. 418); “τῆς ὉΓῸ23 ὁ ὁ .« τ ΠίοΝ (ΠΟῪ Ὀεΐηρ ἴο 
Ὑδην ἢ " (ν..5) ἄγε οἤεγίηρ8 οἵ πε γανν ργοάυος ψ πο ποτε Ὀγουρῆϊ ἴο 

τῆς βαηοίυδγν δηὰ οἤεγεά νυν» οεγεπιοην, οὔδιϊηρϑ βυο 85 δγὰ ἀἀδβογιθεά 
ἰὴ [δν. 2415, Ὁ. 2) 65:10. δηὰ ἴη Δίέξξηγῆνε, ο. 3. 

Τῆς ἀϊπιἱποιίΐοη ἰυ5ῖ ἀγαννὴ τγϑ ἐδη ἶδας ἰο (ἢς [ενν ϑἢι βοῃοῖατϑ οὗ (ἢς 
ΜΠ Θηπδῆ. Ὑπουσῇ δοιὰ οὗ (ἢς ἀεἰ41}5 Πογα οἵἴνδη ἄγ πιδη 5} ἰδτ 
τῆοτγε γεσθηΐ ἰπδπ ἰδ6 ργοβϑοηΐ ἷανν, οἴπεγβ παν Ὅς πιο δυο (ἤδη ἰἢ6 
151 οὗ 2Ζηά οοηΐϊ. Α.Ὦ., δηὰ 1Πυϑίγαϊς δὶ ἰεδϑὶ ἴῃς ουὐδοοτης οὗ ἴῃς ἰατυβ γίνε 
ἴῃ {πε ἰοχῖ. 

Ἀσςοοτγάϊηρ ἴο {πε Μιβἤπδῆ, 1ῃς ργοάδυςῖς οὗ (δ 501] τψεγα 5υῦ]εςὶ ἰο ίουτς 
Ἔχδοίίοῃϑ ἡδπιϑά 85 ἔοϊονβ, δηὰ ἐχδοίεα ἰη ἴῃς ἔο]!] οννίηρ ογάᾶονγ (7 γῆν»νοΙὰ 
1. 6): (1) διξξῶγένε, (2) δνῶνιαλ, (1) τς (»πα᾿ αφδγ), (4) βεοοηά {ἴῃς 
(»ια' αφὸν σἠξηῦ). ΟΥ([δαβςε (ῆἢς ἑουγίῃ γοβυϊοά ἔγοπι δὴ δἰἱεπιρί ἴο γεοοηςῖ]ς 
(86 ἔνο αἰϊδεγεηϊ Ὀυὲ ποΐ οτἱρίπα Ἵν οοεχίϑεηρ, ἰδτν8 οὐ (ἰπῸ᾿ δἰδίδα ἴῃ 
Ὧι. τ4355}9 δηὰ Νυ. 1831-5 γορρεςιϊνοῖγ, αἱ βδοιης [ἰπι6 βυῦβεαυςσηξ ἴο [})ς 
υηΐου οὗ Ὠϊ. δηὰ Ῥ' ἴα (ἢς Ἡεχδίουςἢ, δηὰ δαγίϊοσ ἰῆδη Τοῦ. 1ἴ, 1059. 45ὲ 
ἵν. 85 (ερ. Ὀτίνονγ, 24. τ69-173).. Το ἢγϑὶ {ῆς οὗτος Μιὶ μηδ οοτγοϑροπαάϑ8 
ἴο {πε εἰ οὗ (ἢϊ5 ο., ἀϊδουπδεά δεῖον. Τς Μιϑμηδῆ τοσοορηΐβο8 ἰδδὶ 
Ὀοιϊἢ {πε δίξξηγένε δὰ τς ἐγῶν»παΐ Μοτὰ ἰηοϊυδοα ὑπᾶον (πΠ6 ΟἿ. ἴδγπὶ 
πκὴ (7 γῆνιοίλδ ιἰϊ, )ὴ. Νενεγίπεῖεββ (ἢ6 δέξξῶγῆρε απὰ δ γῆπεαλ οὐ τῆς 
ΜΙΒΏΠΔἢ ἀἰἔες τ ϊάοἷν ἔσο οὐς δηοίΐμεσ. Ὑ8Π6 δέξξηγένε τὰ οἰ εαγὶν 
οἴδεγίηρ8 οὗ (πε 84πι6 ὥδίυγε 89 6 οἴεγίηρβ οὗ γδλζὰ ἀσοβογ θεὰ ἴῃ 
Ἀι. 263:}0 Δηὰ [μον. 2419, Δηὰ Δρρδγθηῖ υ ἰάἀεηςοδὶ ἢ τ[μ6 δέξξῶνγένε 
“Ῥτουρῆΐ ἴο Ὑδῆννε ἢ" (Νὰ, 1815) ον ““ἴο (ῃς ἤουβε οὗ Ὑδηννεῖ γὙοδεῖν " 
(Νεῖ. το). Αροοογαϊΐηρ ἴο (ες Μιββηδὴῃ (Δέξζαγῖνι), ἴῃς διξξῆγῆνε ννοτα 
οηΐν οἥετγεά οὗ (ἢς ““5ενϑη ἰη 5," ἐ.6. οὗ ποδί, Ῥδαγίευ, νίηςϑ, ἢρ-ἴγεεβ, 
Ῥοπιορτδηβδῖθβ, οἱἱ, δηὰ πόοποὺ (1. τὸ; σρ. 1ἴ. 4, ἰδ. 9); (εν Βαὰ ἴο ὃς 
Ὀτγουρὶ ἴο ]6γυβαΐεπι (13, 2), ἔγεϑἢ ὉΓΥ ἴμποβα ἰἰνίηρ ποᾶγ, Ογν ΌΥ ἴδοβα 
τἰνίηρ; δ ἃ αϊδίδηος (11:1, 4), δηά ἼἽεοαβδεὰ ἴἰο ὃς οἤεγεὰ ψῖ τῆς [2]} οἵ 
76γυβδίδαι (11. 2). ΤΏς δίιξξῆγῶρε σατα βοϊθοϊοα 85 ἔο ον: “Τ ΔΎ πιδ 
ννοηῖ ἄονῃ ἰηΐο ἢϊ5 δεϊά δηὰ 9δνν ἃ ἢρ, ργδαρε-οἱυϑίεγ, ογ ροπιεριδηδῖο 
στον εἴρε δε (Ἰεὰ ἴἃ ἢ Ῥαβὶ (2) δηὰ 5αἰά, “ἴκο [π68ς γε δι ζῶν» " 
(11. 1. ΜνΏδη παν ἥψεγα ἴο ὃς ἰδ ἴκδη ἴο Ϊδγυβαίθη αἱἱ ἐπα ἱηπαδιϊδηΐ5 οὗ ἃ 
ἀϊίγίοςϊ δβϑϑοιλ δ᾽ οα δί τῆς οπίεῦ ἰονη. ὙΠαΥ δοπίονοα {πεῖς Ἰουγον ἴο 
ἴΠ6 πιυβὶς οὗ ρίρεβ, ἢ ἴδε οχ, ἴο Ὀ6 οἤπετγεά 845 ἃ ρεδοε-οβεσιηρ,, ργε- 
οοάϊηρ ἴδηι, Π15 εαγϑ {ἱρρεὰ  σοϊά δπά ογονηεὰ ἢ οἷϊνα ἰεανε5. 
Οα δρργοδοπίηρ εγιιβαΐεπι παν σνεγα ννεϊοοπηθα ὉΥ ἴῃς ἱπμδδιίδηΐβ, δηὰ 
{π6 πχυϑίο ννὰ5 Καρὲ ᾧρ {Π1 {ΠῸ Ὴ γεδοῃοά {πε ἰεπιρ[ 6-τπουηΐ. Αγγίνεα ἴδεγο, 
ΘΝΟΓΥΥ͂ πη 5ῃουϊάεγεά ἢ15 Ῥαβίκεϊ οοηϊδίπίηρ ἴῃς ἔγα5, δηα ργοσεεασά ἰο 
(Π6 ἰογε-οουτί, ψεγα (ον ννεγα πιεῖ ὉΥ ἴ.ενιῖ65 τγεοοϊτηρ Ρ8. 1.οθ. Ἴδε 
δηΐπιδὶ οἴϊεγίη 5 Μεγα οἴδεγεά ; τῆς οβεγεγθ θεσδη ἴο γεοῖϊϊς Ὁ ϊ. 2638... δηά, 
ἴῃ ἴῃς πιά ας οὗ (πε τεοϊδιίοη, ἴῃς Ὀαβίκεῖ ννὰ8 γτεπιονεά δηὰ ρἱδοεὰ ὃγ (με 
Ρτγίοβὲ οἡ {π6 δἷίδγ (ς. 111.) Τῇ ἴο ἴπῸ νόγὺ 1α5ι (18 οἤεγίηρ οὗ γϑοι- ἔγυ 5 
τεϊδιπεά πιυοῦ οὗἉ [18 ρα γα ἶνα σμαγδοίεγ; (ἢς ἔγυϊ ἰηάςεεά 611 ἰο ἴῃς ῥτγίεϑβί, 
Ὀυξ ννᾶ8 οὗ οοϊῃρδγδι νει! 5π|41} ναΐυς ; (δε τοὶ !ριουβ σΟΓΘΠΊΟΩΥ ννα5 511]} 
(ῃς ργοάδοπιηδηΐ δδίαγε ἴῃ (ἢ ουβίοηι. 

ΨεῦΥ ἀἰβεγεηΐς νναὰ8 ἴπ6 ξεγῆριαΐ οἵ ἰαῖογ {ἰπι65. [{ αἱά ποῖ περά ἴο Ὀς 
Ὁγουρῆῖ ἴο Ϊοτγυβαΐεαι, απὰ οου]ά οσοπδεαιδηκν Ὀ6 οοηἰγϊδυϊεα δεν ἴἢς (41}} 
οὗ ἰῃς οἷν (3. 11. 2 .). 1ι 858 Ἔχδοῖεά οἡ δ]] νερείδοίς ργοάπος (ΠΥ ΔῊ 9 : 
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Βὲὰ. ἃ. 4; σρ., ρεγῆδαρϑ, πάντων τῶν ἐκ τῆς γῆς φνομένων καρπῶν, 7058. 
“Α“πέ. τν. 4, απὰ ΡΠΠο, 226 φγῶνι. σας τ (ΜΔΏΡΟΥ, 11. 222)}; δηά ἴῃ Ζεγῆριοίλ 
τεΐίεγεηςε 18 ποι ἀδηΐδ!ν πιδάθ ποῖ ΟὨΪΥ ἴο {πε πιογα ἱπιρογίδηϊ ργοάυοιβ 
{|ςε σγαίη, ννῖηθ, δηά οἱἹ, Ὀυϊ αἷθο ἴο οὐυσυπΊθεγϑ, πιοΐοηβ, οηΐοηϑ, δπὰ 86 

κα, 45 βυδ)]εςοΐ ἴἰο ἔπε ἐχδοίίοη (7 γώφιοζἦ 11. ν, 6, ἰδ. τ, ἴχ. 6). Τῆς διιουηῖ 
οὗ ξγῶν»Ἕαΐλ 58 οὶ ἧχεά, Ὀυϊ ννὰ8 εχρεοϊεα ἴο Ὅς ποῖ 1.55 ἤδη τῶ δηά 
ταῖρι Ὅς δου πίηρ ὑρ ἴο τἧς οτ, δοοογάϊηρ ἴο ϑῃμδιηπ)αὶ, κἱκ (ἷν. 42). θη 
[86 διιουηΐ οὗ ἰῃς πεν ργοάυςς ἴο θὰ ρίνϑ ἴο ἔπε ργίεϑί Ὀδοδπια Ἔνθ 50 
τὴ οὗ χε 45 (815 οσδηηοῖ Ὀς ἀεϊετγηχπεά ; (ἢς ργοβεηῖΐῖ ἶανν, Κκὸ Ὠ.. 18", 

54 Υ5 Ὠοίῃίηρ' οἡ ἴδε βυδ]εοὶ. 

14. Τρ. ΕΖεῖϊκ. 4439.---Εὐονν ἀουοϊοαῖ ἐλέη} ζσγονε Ὦετε, ἃς 
ἴῃ ἴον. 2738: 9. Δρρδδγβ ἴο πίδδὴ δηγίπίηρ 50 ἀεαϊοαϊεα ἴο 

Ὑδῃνεθῃ παῖ ἱξ οουἱά ποῖ Ὅ6 τεάβεπιεα. Οδνιοιβῖν ἴδ6 

Ρτεβθηὶ αν σαπηοΐ οοηϊεπιρίαία ἴδ οὈ]εοίβ οὗ δυο δοῖβ οὗ 

Ὀαπηΐηρ᾽ ογ ἀδνοίίοη ἃ5 ἀγα ἀβεβογί θεὰ ἴπ, 6.,»., 213: (η.}, θὲ. γί, 
705. 617. 1.1 9.15; ἴογ 'ἰπ ἴΠε656 οᾶ565 [πε οὐ]εοῖβ οὗ ἴπ6 Ῥδη ἂγα 

ὈτἰπιαγΙΪν Ππυπιαη Ὀεΐηρ5, δηά ἴδε οῇεοϊ οὗἩ ἴπ6 Ὀδη 15 ἴῃαι παν 

δῖα ρυΐῖ ἴο ἀεαΐῃ. Τῆς ρογπὶ οὗ ἴπ6 ργεβοηΐ τι56 οὗ [ἢ ΈΓΠῚ 

ΠΊΔΥ Ὅς ἔοιηά ἰη [ἢ ουδίοπι οὗ ρῥ᾽αοίηρ ἴῃ 5|]ν γ δπὰα ροϊά οὗ 

ἃ ““ ἀενοίεα᾽" ρίδοβ ἴῃ {πε βδογεά ἰγεαβυγυ (105. 619). Βυῖ τΠ6 
ΡὨΓΑΞΕΟΪΟΡΎ δοτο---συογγέλίηρ “ευοζοα ἐπ 75γα61----ἃ5 νν 611 ἃ5 τῆς 

ρᾶ55868 οἵἷ6ἀ ἔγοηι ἴον. ἔδνοιιγα ἴπ6 νίενν [δαὶ λόγορε ἴῃ [ἢ 15 
ἷανν 15 υϑδεα οὗ οδ]εοῖβ αἰγαοῖ ἀεαϊοαίοα ὈΥ ἱπαϊντάιϊιαΐ 15γδ6]- 

165, ταῖπογ [ἤδη οὈ]εθοῖ5 Ὀοϊοηρίηρ ἴο δὴ :πάϊν! τ] οΥ ρθορῖὶς 

ὉΪδοδά υπάθγ Ῥδη ὉΥ ἴῃ6 ψδοΐα οὗ ἰϑγδαὶ; 5σες Νον. “4 γελ. 1]. 

268.---1δ-18. Τῆς τῖρ 5 οὗ τῆς ρῥγιεϑδίβ ἴῃ {πὸ βγϑίθοσγη οοηϑίϑὶ 

οὗ τπ6 τοάδεπιρίϊοη ρῥγίοα οὗ (6 πτγϑίρογη οὗὨ τηβθη, ννῆϊοῦ ἰς ἄχοά 

αἱ ἥνα 5ῃεϊκοῖβ, δαυϊναίεηϊ ἴο δροιιϊξ ἔνεῖνα 5ἢΠΠ}ηρς, ἃ πεδά 

(55 ἡ.), ἴπε γεάδεπιρίίοη ργῖοα οὗ ὑποίδδη δηϊπιδῖς, δηὰ {π6 οἷα 

οὗ τῆς ἢἤδσῆ οὗ πὸ ἤγδίροσγη οὗ οἴδθδὴ οδίιΐϊθ. Ὑῇα οἷδίπιὶ οὗ 

Ὑδῃνεῖῆ ἴο {Π6 βιϑίθογῃ ψνὰβ τπυθϑ. ΟΠ ΔΌΪΥ δποϊθηῖ; {6 

ΕΑΥΪν αννβ ἀγα δπι] ας ΣῈ [Ὁ (Εχ. 1313. 4238{. (504.) ...320. Βαϊ 
(τῆς αϑϑοὶρηῃηπιεηΐ οὗἩ (ἢ6 βγϑίρογηῃ οὐ οὗ (6 πα ραϊὰ ἴοσ {πεῖγ 

τοἀεπιρίίοη ἴο ἴδ ῥγαϑίβ 15 ρΡγο Δ ΌΪΥ πλογα γοοθηΐ ἤδη ΕΖεκίοϊ, 

ψῆο ἀοα5 ποῖ ἱποίπς ἴπΠ6 γσίθογη ἀπιοηρ᾽ [6 ἀπ65 ραυδῦϊα ἴο 

188 ῥγεϑδῖβ (ΕΖεῖς. 4435.81) δηά δἰπιοϑξῖ σαγίδι ηγ πλοῦ γοοαηξ ἤδη 

Ὀουϊαογοηοπυ, ννϊοἢ σῖνεβ αἰ εγοηΐ αἸγθοϊΐοηβ ἴον (6 ἀϊπροβαϊῖ 
οἔἴπε γϑίρθοτση. 

Ι͂ἡ Ὠΐ. οηἷγν [ἢς ο456 οὔ πε ἤγϑίθογη οὗ οἰεδῃ Ἵδίο 15 οοηϑί ἀεγοά (1515 
121}. 1.33. Οἡ (δὲ ἱποοσιραι  οὗὨ (ἢ ς ἰανν οὗ Ὠϊ. δά Νυ. 1815}3, ἀπὰ 
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α͵5ο οὐ ἴδε ργΓΟΌΔΌΟΪΥ βυρεγίος δητίαυμν οὗὨ {Π6 ἔογπιογ, 866 Ὀεΐονν, Ὁ. 236, 
δοά Ὦγ. εμέ. Ὁ. 187. Ηετγεα ἃ τΠΔΥῪ 580ΗΠ|06 ἴο γοοογὰά (δ ἱκοόονῃ ἀἰδετς- 
δποα8 ἰη ἰΠ6 αἰβροβαὶ οὗ 8 ἰῃγες ο45536ε5 οὗ ἤγβίδογῃ (πιο, οἴδβδη δηϊπιδ]5, 
πη ΐδδη δηϊπ1819) 85 ἀδϑογὶ εα ἴῃ {Π18 ἰανν δηὰ εἰϑδενῆοσε (1) ὥμπεζαπ 
εοαξέϊφ. ΤὮρδβο, δοοογαάϊης ἴο ἰδ6 ρταοβοηὶ ἷανν, πιυϑὲ 6 τεαἀςδοιηεά, ἀπὰ [ὃς 
ῥτίοε οὗ γεδεπιρίίοη ραϊὰ ἴο ἴῃς ρτίεβί ; δοοογάϊης ἴο Ἔχ. 14}2, ἰὼ τἰῃς 
(ἰγρῖοβ]) οδ8ς οὗ {πΠ6 8585, γεἀειηρίίοη ννγὰ8 οῤέίοπαΐξ ; ἰῇ δΔἀορίεά, ἰξ 5 ποὶ 
βίαια {Ππδὶ (ῃς ρῥτίςς οὗ γεἀδεπιρίίου ζος8 ἴο ἴπε ργϊεβὲ ; ὥογ 15 ἱ|1)}κοῖγ, ἔογ 
ἰι νῶϑ γεάεοπιεαά ἴῃ Κἰπὰ ΌΥ ἃ ἰδαιρ, δπὰ {Π15, ἴῃ 411 ργοῦϑοι τ, τ α8 
ἰγεδίεα 116ὸ 4 βγβίδογῃ οὗ οἴδεβδῇ δηϊπΊαῖθ. [ἴπ δὴν οδ86, ἰΓ {Π6 ορίϊου οὗ 
Κη ἴῃς 455 ννὰ8 δἀορίεά, ἵπεγε Ῥείηρ 0 τγεἀεπιρίίΐοη ῥγίοθ, (πῃ ῥγίεξὶ 
τεοαϊνεα ποιῃίηρ. (24) ὥεαη οαξέφ. ΤὮδςβο, δοοογάϊηρ ἴἰο Ὠἱϊ., αγε Ἵδίθω, 
ποῖ 45 ἴπε ρῥγεβεηΐ ἴδννν γεαυΐγεβ, ὈΥ̓͂ (ῃ6 ργίθϑίβ δἰοης, Ὀυϊ, δἰ ἃ ββδογεά 
[λς8], ΌΥ (πὰ πιδῃ δῃᾶὰ δῖ8 Ὠουδβεποίἃ ἴο σψῆοπι (μ6 γϑίθογη Ὀδεϊοπρεά. 
ΤΏς [,ενϊϊς 15 5 ΠΊΡΙῪ σομηπιεηάςά ἴο ἴῃς Βοβρ!δ!] ν οὗ ἰῆς 15τ8611[65 ΟἿ 
δυο; οοςα5ιοηβ (Ὠϊ. 12᾽8. 4.1, (4) ἥεη. ΨΜατίουβ νίεννβ βανα δε Βεϊά 
848 ἴο ἴδε οτὶρίπαὶ οἴεςϊ οὗ Ὑδεν δ᾽ 5 οἷαῖπι ἴο (ἢς γϑίθογῃ οὗ πιδῶ : οὔς 
8459 Ὀδδη ποίϊςεα δῦονο (ρ. 26) ; δοοογάϊηρ ἴο δηοίδενς ἐπα βγβίθογῃ τσεσγε 
βδογιβεά ; 8ε6 Εγαδαζοεγ, Ο Δ. ἰϊ. 4.-52; δπά, Ὀγοῆν, Νδὅϊά. ἴθ Ζ2ΩΟ. χιὶιὶ. 
(1888) 484 : 6 οοπίγα Νε. Ῥγοῖΐεορ." 87 ἴ.; ΝΥ. Ἐ. ϑανη, εἢ. 977 ἐᾶδα ϑεν»κέέες, 
445; Καπιρπαυδεη, 226 Ῥεγλάϊρις (ἐς 7 εριδολοηο Ὁ σων ἐσγασλέζίξολεη 
Μεϊέρίονη, 61 }Εἔ}  ἨἩοονενον (819 πΊΔΥ Ὅς, ἔγοπι ἴδε {ἰπὶς οὗ [8ς δαγίθϑὲ οοάθβ8 
{Π6 οὐυβίοηι ἰη ϑ5γβοὶ τν8 ἴὸ γεάδοπι ἴῃς ἤγβίρογῃ. 80 ἔδγ {86 ργοβοηΐξ ἴδαν 
αρτεεβ ψἱ δἱ ἰοαϑῖ οοπιραγαίίνεϊΥ δηοίεηϊ ουϑίοηι ἴῃ 18γδαεὶ. Βαὶ (δς 
ΘΔΕΙ͂Υ Ἰὰνν ἰ5 δἱ ἰεδϑί οδιϊεηΐ 45 ἴο δὴν δϑϑεοϊρητηεηΐ οὗ [6 γεἀετηρίίοη ἰο (86 
Ῥτϊεβδί, ὥοσγ ἄοεϑ ἴὶ χ ἴδε γεἀδεπιρίίοη αἱ δὴν ἀεδῆηϊίε ργῖςθ. ῬΟβϑιθΥ ἴῃ 
οδαγίίεγ [1π|65 ἴἢς ργίῖος νχὦ5 νατῖδθῖς. ὮΝ. Ε. Θην ἢ ἀρὰς δὲ ἰθηρτῃ ἴῃ 
Τὰς ΜΝ εϊίρίοπ 97 ἐλε ϑερεέίές ((οἷς Κ)ὶ δραϊηϑδί ἐδς ἤδογυ ἰμαῖ ἴῃς ἤγϑίθογω 
οὔρσίηδιν οοηβι υἱεὰ ἃ ϑουγος οὗ ἰγιυΐε ἴο με ἀοἰ τ (οὐ ῥτὶθβϑί). 

156. Φυογνέλέηρ᾽ ἐλαΐ οῤοηοίλ ἐλθ «“οοριδ (4.32), οὗ οἷ ,3ε:}] 

Ιη οοηίΐγασξ ἴο ἴῆε ρῥγϑοϊβίοη οὗ (π6 δδγίϊοσ ἴατνβ (ΕΧ. 1415 16 
4415:-, Ὁ, 1519), 1[Π]5 ρἜπογαὶ ἴση ἰβ ποῖ συ ρΘΘα ΠΥ 11π||16ἀ 

ὉΥ δὴν αἰϊτεοΐῖ βἰδίοπιθηΐ ἴο τηδῖθβ οἴ ποῦ ἤογα οἵ ἰῃ ἔχ. 142 

(Ρ). ϑοπιθ, ἢ [πεγϑίογθ, να ἱπίδγγεα [πδὶ Ῥ γθαυϊγεά 41] ἔγοι- 
Ὀοτγῃ, ᾿νποίῃογ πιαῖὶα ογ ἔεπιδαῖθ, ἴο Ὀ6 γεάδοπηθά.. [1 {Π|5 δα 

οοτγγοοῖ, {πΠ6 ἀϊνογρθηοα ἔγοπι δαῦ θοῦ ὑσᾶρὰ ψουἹά Ὅ6 δηοίπες 

᾿Ἰηβίδηοα οὗ ἴδε ἱπογοδϑίηρ ἀδπ,δηάς οὗ ἴῃς ργίεσδίβ : θυΐ (6 

ἰηΐδγεηοα 15 ὀρεὴ ἴο βοπὶα ἀοιδῇ; ἔογ ἴῃ 440 δ] (Ρ) {π6 πιδῖε 
υβίρθογη οὐΪν ἂῦ οοπϑι δγθα, δηα πε γεἀδπιρίίοη ᾿γίος ἤδΓα 

ἢχαὰ (ν..δὴ ἰ5. {π6 ναῖιια οὗ ἃ πιαΐες Ῥεΐννεθη ἃ πιοηίῃ δπὰ ἢνε 
γϑδῖβ οὗ ἂρ, διυῖ ἢ δχοῦθβ οὗ ἴδε ναῖΐια οὗ 4 νοπΊδη οὗ 

1{Π6 54Ππ|6 ἀρ ([μαν. 2γ8).---Οοηἦν 20» τσ ,ρείδογη οὔ τεαη ἰλοῖ 

λα γεοσίυο α γεηρρεῤέϊοε Ρ᾽γὴ06] ἴῇε 50]., 45 τῃγουρδουΐ 

Κυε. 21ὲχ. γο; Νονδοῖ, “γελ. κ1. 255. 



ΧΙ]. 1ς--ὶὶ 2Ἀ.1 

1 Ξοοιίοη, 8 Αδγοη, ἴδε γαργοβθηΐαϊίνα οὗἉ [π6 ρῥεϊοςῖς ; Ὀυΐ 

ΞΙΏΘΘ ἴδε ῥγίεϑίβ γεοοΐυθ ἴτ6 ῥὑγίοθ, (6 νΌ. ΠῚΡ, 1 σογγεοῖὶν 

Ῥοϊξηίεά, ἰ5 εζα υδεα Θχοορίοηδιν οὗ γεοθέυζρρ' τἰῃ6 ῥγίοβ 

οΥὗὨ τεάἀεπιρίίοη ; 80 ἴη ν.}8.---1δ0. (ι. Εχ. 1215 (ἸΕ), δἀπά 568 

ΞΙΠ411 ργηξ ἢ. ἀθονα.---16. Τρ. 45 η.--Απὦ ἐς γοάεριῤέΐοη; ῥ»Ἱἱρο) 
Οἱ ἴδε πιοδηΐηρ οὗἩ [π6 ἴδγπι ὈΥἽἼΞ, 566 446 ρῃ1]. ἡ. Τα 5ίηρ. 

Ῥτοποιηϊηδῖ συχ Πεγα ταοΐετβ ἴο {π6 κἰηρ. οοϊδοῖῖνα [αγαὶ 

("23 ““ δεϑξέδοσγῃ ἢ ἴω ν..δ, Οτγδαηιηδίοδν, [ἃ σπουϊὰ δὲ ἰεαϑὶ 
του άδ ἃ τοΐδγθηοα ἴο {ππ6 1.5: οἶδ 56 οὗ ν.͵δ, τνῇσποα 1ἴ τνοι]Ἱά 

ἔοΙ ον (παῖ ονογΥ γϑίρογη οὗ ὑποίδαη δηϊπιαὶβ 85 τε] δ5 οὗ 
ΘΠ, ἵνᾶ5 ἴο Ὀ6 τεαἀδεοπιοά δὲ ἔνα ϑἤῃεΐςεῖς, Τῆς τεασπιρίϊοῃ 

Ῥτῖςε ἔοσ πιαὶθ ομ! ἄάγεη 15 ἄχοα οἰδαοναγα αἷσο δὲ ἄνα 5ἤῃεκεῖς 

(37, [μεν. 275); Ὀπὲ τῆδιὶ οὗ υποίεδῃ δηϊπιαῖβ ἀρρθᾶγβ ἴο ἢδνε 
Ὅσο, 895 νὰ δῃουϊὰ παδίυγαν βυρροβα ἰδ ννᾶϑ, ναγία᾽ς (1,ὸν. 

27}.}} 2). [1 158 ὑπ! Π!κεῖγ, ἐπογεΐογα, {παὶ {πῸ ργαβθηῖ αν 85 

δοίυδ!γ ἱηϊεηάεά ἴο ἣχ ἴΠπΠ6 58πι6 ὑγῖοα ἴον γϑίθοσγη οὗ πιϑθη δηά 
Ἀιξίρθογη οὗ υποίδδη οδίιῖθ. οβϑιθῖν ν.Ἶδὴ Ὧδὰς Ῥδθῇ ἰγδηϑ- 
ἴεγγοά ΌΥ δοοϊάθηξ ἴο 15 ργθϑθηΐ ροϑβι(οη ἔγοπι ἴη6 δηά οἵ ν.}ὅ, 

οὐ υηγοηδοῖῦηρ ῥἱδοθαὰ νἤογα ἴἃ ποῖν δίδπάς ὈΥ δὴ βαϊίογ, 

οὐ, ἢ ΠΪ., ὦ ΠΊΔΥ βύρροβα ν.}δ 8 ἰδίας ἰηβεγίίοῃ.---- γορε 
ὦ »ιοριέᾷ οἱαἾ ἐ.6. ἱπχπγεάϊαιεῖνγ αἴξεσ διζαϊηϊηρ ἴπ6 ἀρὰ οὗ ἃ 

το ἢ, δπά 50, νἱτίυδι, αΖ ὦ γπορίδ οἷ. ΔῺΥ ἀρὰ ἔτγοπὶ ἃ 

ΟΠ υρινναγάβ 5 αἰ Βαγα ΠΕ ἀχργαββϑθᾶ; 566 ,339., Εογ 111115- 
ἰγαϊίοηβ οὗ ἴπ6 ργεβϑεηῖ 56 οὗ [ῃε Ὁ, 5ε6α ΒΏΌΒ. “οὖ. Ὁ 42. 

ΤἼδ ἀρὲ δῖ νοῦ ομ]άγεη εγα γεαδαπιθα 15 ποῖ βίδίεά ἴῃ ἴῃς 

Θδύΐοτ οοάεβ. Τῇ ἢἤτγϑίρθοζγη οὗ οχϑῆ δηά 5π|41] οδί(]6 ννεσγε, ὉΓῪ 
εαγῖν ουδίοπι, ρίνεη ἴο Ὑδῆνθῖἢ οἡ ἴπα αἱρῇ ἄδαν (Εχ. 2239) 

ἴγοπι Ὀϊγίῃ, [ἢ 54π|6 ἄδυ οἡ ψνπὶοἢ ΟΠ] ἄγθη νογα οἰγουπιοιβοά ; 

αἴ ἃ ἰαῖεσγ ρεγὶοά (Ὁ. 1539), ψῈΠίη ἃ γοᾶσ ἔγοπι Ὀϊγῖ ἢ (Ὠ 1. 1539). 
--17. Τῆς ἢγϑίδοτγη οὗἉ οδίτ6, οὗ βῆδερ, οὐ ροδίϑ ἰβ ἰγϑαϊεά, 50 

ἴατ ἃ5 ἰῆς Ὀ]οοά δηὰ πε ἔδί 15 οοησογηεά, ἴῃ [26 58π|Ί6 ΨΑΥ 85 

ΨΜΉΏΘΩ οπδ οὗἉἩ ἴπ65ε δηϊπιδῖὶς 15 ργεδεηϊθα 845 ἃ ρεδοε-οβδγιηρ 

(ον. 45.ὅ), ἐδ. ἴπ6 ἔδξ 15 θυγηῖ οὐ ἴπ6 αἷΐαγ δἀπάὰ 16 Ὀ]οοά 
Ῥουτγεοά οΥἦ ἰοββϑαά ἰπ [1] νοϊυπι6 αρδίηδὶ ἴῃ δἱῖασυ. ΕΝ., ἂς 

5118], Θγγοηθοιϑῖν γοηάθγα Ρ] ΌΥ ““βρύη κία,᾿" ἀπα 50 οοηξι5ε5 

ἰ(ῆς τοτγηὶ τῆ τπΠ6 δητγεῖγ αἰ βαγοηῖ ΠΠ. Βυῖ ἴπ6 “εεἦ οὗ τῃ68 

ἢεϑίροσγη 15 γεδίθα αἱ εγεηο ἔγοσι ἴπδὶ οὗ ἴῃ 6 ρεδοθ- οβδγιηρ ; 

ἴοτ, τυῆογθαβ ἴπὸ γσζαδῖίογ ραγὶ οὗ ἴῃ6 ροδςθ.οῆογηρ σου Ὀ6 
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οδΐθῃ ὉΥ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 σογοπιοηΐδν οἴεδη (ον. γ19-2), τὴς τολοζο οὗ 
[Π6 ἤκδῇ οὗ {πα βγβίθογῃ, {|τὸ {πῆ τρῆξζ ΓΠΙΡῊ δηά {πε Ὀγεαβὲ οὗ 

ἃ Ῥαδοβ:οἤδγηρ, 15 ἴο θ6 ρίνοη οναγ ἴο ἔπ ῥγίθϑίβ ἔογ σοῃηβπιρ- 

τοη.---ζΖάιθ (Δατοη᾽ 5) σλαδί ἐλεῖγ ἥσσλ δ6 ας ἐλθ τυατυο-δγέαςί, 
εἴς. ορ. [νεν. γ329-8 δΔῃά ν.1 “ΤῸ ἢ. δρονο.---10. Α βυπιπιαγυ οὗ 

16 ῥγεοεαϊηρ' νν. ; ορ. ν..--ΑἹ οουσπαρξ. οΥ" Ξα 1] ορ. ““Ὑδῆννθῃ 
. ὁ. δάᾶνα ἴδε Κιηράοπι . . ἴο Ὠανὶά . . ἔογαονογσ.. .. ὈΥ̓ 

ἃ οονοηδηΐ οὗ 5411 ᾽ (2 (ἢ. 135). ὙὉὙῆα ρῆγαϑβε πηεδηβ 8η ἴῃν!οΐ- 
ΔΌΪα οονοθηδηΐῖ. [8 ΟΥΙΡΊΠ 15 γον ἴο Ὀ6 Ξουρδξ ἴῃ οἷά 

ποπιδάϊος ουὐδίοπι, ΠΟΓΘΌΥ ἃ Ὀοηα ννὰ8 δϑίδὈ Ἰσπθὰ Ὀεΐνεθη 

ἴῆοβα ννῆο πδά ϑῇῃαγεά [86 βᾶπιε ἔοοά. Τῇ ρῥγίποίρίε 15, “"1 

Ι Ὧδνα δδίδη [Π6 5π|84]165ὲ πιοῦϑοΐ οὗ οοά Ὁ ἃ πδη, 1 ἢδνα 

ποίδιηρ παγΠογ ἴο ἔδαγ ἔγοπι πὶ; “ἴΠΘΓΘ 15 βαἷὲ Ὀοΐνδαη υ5;᾽ 

Δηα δα ἰ5 θουηά ἠοῖ ΟὨΪΥ ἴο ἀο πι6 πο παγπὶ, Ὀπῖ ἴο Πεῖρ δηὰ 

ἀείεπα πὸ 85 1 1 ψόγα ἢ15 Ὀγοίπογ" ἘΞ ΤΠ τοοΐῖ »ηἰ)ζαδα ἴῃ 

Ατδῦϊο πιθδῇβ “"ἴο 5411," 4 ἀδγιναῖίίνα »ὐαξ, ““ ἃ ἰγθδῖγυ "; δηὰ 

[Π6 δδογβά ομαγδοῖοσ οὗ βαΐὲξ 15 γεοορηϊδβεα ἴῃ ἃ [1π6 οἰϊεά ἔγοηι 

ΕἸ-Αἰϑῃὰ (ΚΙ18 εἷ-᾿Αρδηΐ, χχ. 139, 28), ““1 βυνεᾶγ ὈΥ͂ ἴῃ βδἱΐ 
δηά ἰῆ6 ἀϑῆεβ δπᾶ ΟΖΖᾶ δηὰ [1,41.᾽ 8411 ννὰ5 πιηρί θα ἢ 41] 

Ηδεργον βδογίῆοθϑ (μον. 215, ΜΙκ. 999 : σρ. ἰηῃ τοΐδγθηοα ἴο ρᾶϑγ- 
τἰουϊαγ βρεοΐθβ, [μὸν. 247 (τ; ΕΖεοῖς. 435; 7.95. “4422.111. οἱ; Ζ' δα έσι 
νὶ. 5) δηά ν {πΠ6 ΠοΙγ ἵποεηβε (Εχ. 4056), δηὰ Ἴοηεϊηπεα 
Ῥογπδρβ ἴο ϑυγθο θα [ἢ ἱηνἱο Δ ἰὴ γ οὗ Ὑδῆνν ἢ 5 σονοπδηΐ 

νἹἢ 15γδ6].--ἢθ. Ζάοι σλαὶϊέ πο ἑμλογξ ἐμ ἐλοῖν Ἰαμα δάσο ἰ5 
αὐάγεββθα 85 σεργαβδοηΐϊδίίνα οὗ ἴπε γίδες; Αδζοη οδη, ἴΐ 15 

γα, θ6 ολοσθηι ἴο τεργθβεηῖ 6 ψ βοΐ {τς οὗ [μον] (1γ188. ὅσ.) 
Ῥυΐ Ποῖα δῖ {πΠ6 οἷοβα οὗ [6 βεοϊΐοῃ ἀθδαϊηρ ψ Π ἄπ165 ἴο [ἢ6 

ρτοβῖβ (ν. 8.30), δηά Ὀείογε {πὸ ββοίϊΐοη ἀθαϊϊηρ' νυν (Π6 1,ονιῖο5 

(ν.31-2. Αδίοῃ τουδὶ Ὀ6 ἱπτογργείθα ἴῃ [ἢ6 πδύγοννεσ 56η56, ἴογ 
νὨΙοἢ “Αδίοῃ δηά ἢἰ8 βοηϑ᾽ 15 οἴζδθβη, Ὀὰχὲ ποῖ δχοἰιβινεῖν 

(ορ. ν. 38 ,χ6.9 η,}, υϑοά. Ιη ν.23.. Θχοϊ αϑίοη ἔγοσῃ ἱηπαγιΐδηος ἴῃ 
τ1π6 Ἰαηὰ οὗἩ Οδπδδη 15 οχίεπαάρά ἴο [δα 1, ονὶῖθϑ, ἴἰο ννῇοπι ἢ 6 

ἘΠΠ65 ἀγα δϑοϑίρῃξεαά ἴῃ σοπιροηβϑδαίΐοῃ 85 ἴδε βδδογεὰ οἤετγιηρϑς 

ΓΘ οῖα δϑϑίρηεὰ ἴο ἴδ ργίεδίβ. ἴὙπΠ|Κὸ {ΠπΠ6 τοϑὶ οἵ [ϑ5γδεὶ, 

16η, ῥγίθϑδίβ δηὰ [ον] 65 γεοεῖνα πὸ ἰδπάθα ἱημογίΐδηος ἰη 

Οδηδδη, Ὀυϊ οοτγίδίῃ βδογεαά ἀϊιδ5 ἱπβίαεδα ἢ ἃ σογγεβροπαϊΐηρ' 

ἘἜΨ,. Ἑ. ϑπιίιῃ, Ζεῖ, οΥ ἑὰς δεγείεοι, 252, 5270; ορ. ὅνε. Κεσίς ἐς 
Ανγαδ. ἤετα. 124. 
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ἴδοσν ͵β ουπηά ἴη Ὠευϊζεγοηοῦ (Π 1. τοῦ 122 1451. 39. 185, 7ος. 
131..38 75 αηά ΕΖεκΙεῖ (4433). Βιυῖ, 5ἰγί ον βρεακίηρ, τῆ6 
Ῥτεβϑθηΐῖ ΤΏ δοΟΥΥ 15 ἱποοηβιϑῖοηϊς ἢ τἢ6 4]]1Θροα δϑοιὶσηπιδηΐ οὗ 

ἰοτῖγ- εἰσ οἱτ165 ἴο {πῸ ῥγίαϑίβ δπὰ 1ονιῖο5 ἰη οἴποσ, ργαϑυπι- 

ΔΌΪΥ Ἰαἴετγ, ραϑϑαρεβ Οὔ Ρ (7οβ. 21, Νυ. 2518). Ῥαβθαραβ ἢ Ρ 

ἀρτεοῖηρ τῇ ἢ [Π6 ργεϑθηΐ δγὰ 2655, 705. 143.--- 7 ὧγε ἐλ» βονγίξονι 
ανι4Ἱ ἐὰν ἐπλογίίαποο ἐπε ἐδδ πιΐεέ οὗ ἐλσ ολτϊάνγον ὁ ]εγ 61] ἐ.9. 
16 Ῥτιίεςῖς δα ἴο ἴἷνα ΌΥ πιϑοδῇβ οὗ [π6 Ξδογοά ριϑβ οὗ [πε 

Ιϑγδεῖιῖαϑ, τῇ ἢ ἀγα Ὠδηάθα ονος ὉΥ Ὑδῆνθς ἴο ἴπ6 ρῥγίθϑῖβ 

(ν.8). Τρ. ““ὙΥδῃιεῇ 15 ἢ 15 ἱηπογίίδηος " (Ὠ 1. 1τοϑ); Ὀυΐϊ οὔξεγνε 
ἰπαὶ Πόσα δηὰ ἴῃ οἵπεσ ραϑβαρὲβ οὗ Ὁ (1. 1:85, 1705. 1415 885) 
115 ϑἰδίσηοηΐ οχίοησϑ ἴο ἴπὴ6 ψνῇοϊο οὗ {π6 [,ον᾿ῖ65, δηὰ 15 ποῖ 

᾿ηιϊιοεῖ, 45 ποόγα, ἴο ἴδ6 ᾿γδϑίβ;; 566 Ὠγίνογ᾽β ἢ. οη Ὦϊ. τοῦ. 

8. πρτς] ΞΞ “" ροτίϊου " : ςρ. ποῦ [.εν. 75 δηὰ ἰῃς Ταγγζυπιῖο πὸ δηὰ 

κ͵ῦτ ΞΞ “ἃ τηδβδϑυγα᾽"; ὅγτ. δ. διὸ -- ““ἴο πιεδϑυγε"; νυ... Φοϑο (ποὶε δε 
͵υπεδοξδίίϊοη ἔος {π6 ο ἰῃ ππ9Ὁ)-:Ξ “ἃ πιεβιϑυγε""; Ατὐὶ »παςεᾶξ- "ἃ σ'δογηδ- 
ἰγιοίβη " : Αϑϑγγ. ηρεξιξζιί πὶ" ταοδϑυγο." [1 5 νΟΓῪ αὐυεϑίϊοηδῦϊα νεῖ μοῦ 
ὩΡΌτε “ἴο πιοαϑυγα δΔ5 ΔΥ σοηποοίΐοη ἢ ΠΟΘ -ΞΞ Κ ἴο δηοϊηϊ," οὐ ἴ86 
πιοδαηῖηρ, “ὁ σοηϑεογείεα ροτγίίοη,᾿ κίνεη ἴο ἡπΡΌ ἴῃ ΒΌΒ., δῃῪ 7υ5ιΒοδίίοι ; 
ςΡ. Επεά. Γε]Ζϑοῖ, Ῥγοζερ. Ὁ. 178 ἡ. 1; δνεῖηεϊ ἴῃ 24 7}. 1808, Ὀ. 13.- 
9..)] ΤῊς Βυ!χ γεΐογβ ἴο τῶν (ΠΏ δν. :, Ε. 4; α.-Κ. 1250) οὐ ὙΡ ; (Π686, 
85 ἀϊπείηςϊ ἔγοπι (6 ΠΟΨΌ οὗἩ (π6πὶ, αγὸ οἷν σίνθη υπάσς οοησπίοηβ ν ἢ οἢ 
δῖα βυυβεου θην πιογα οἰοβεῖν ἀεῆηεά, --- Ἴ5)20}] (αὶ 95 -- Ἴτκ (ορ. ν.ἷ: 3}).-- 
9. σἼ;5] 5 "σρο ; ορΡ. (ἃ.-10. τικ] (( ἰ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου.---18. πτε ἢ] ν.}6. 7]. 
ψετηυπῖ οἰἴποῖ δϑϑυπι|6 δὶ Β6η86 ον (ἢς Καὶ πεγὰ τνῆϊοῦ τ ποννογα οἷ6. 
ῬΟ59.5565, ΟΥΓ᾽ Ῥοίηϊ "πὲ; σρ. Εχ. 218, Τῆς υϑὲ οὗὨ (ἢς ἰηΐ. 408. Καὶ] ἴῃ ν."" 
18 ἠοῖ ςοηοϊυϑῖνε αἰσαίηϑὲ ἰῃ6 ἰδιίοτ ; 86ε6 Ο.-Κ. ττ2:..---17. δ δηὰ Δ δεε 
δἰγεδὰν σογγοοιν αἰπιϊηρσυϊπμεά ἴῃ δρεέαξενς ον». ᾿ὶ. 4οοδ. 

21-24. ΤῊῺΘ Πιον ῦθ8᾽ ἀ168.--- ἢ τεϊαγη ἔοσγ {Ποῖγ βαγνίοα δθουϊ 
π6 ἴδηξ, αηὰ ἴῃ [ἰδὰ οὗὨἨ δὴν {γρα] ροβϑεϑϑίοη οὔ ἰδηά, ἴπ86 [μον 5 
ἅτε ἴο γϑοαῖνο 16 {|Π65 οετγοα Ὀν [Πε 5γδοὶ 65 ἴο Υδῃνεῆ. 

21. Βιιέ ἐο ἐλ6 ολἡάνγενι οὐ Ζουΐ Ἔχοϊυβῖνα οἵ τς ργίββδιβ : 
ΤΡ. ἴΠ6 ϑ' πηΐαγ ἀϑαραὲ οὗ “τε οὗἉ [μον] 1η ν.ἢ, Α5 οοηϊγακιοά 
ὙΠ} τῆς αἀἰβαγοηξ βυθ᾽εος (Αδγοη ἀπά ἴῃς ῥγίεβί5) οὐ {πε 1δϑί 
νυ, ἴδε οἴαυξα 15 ρίδοεδα ἢγβε ἴογ διῃρῇδϑβίβ. --- Φυ 67») ἐ21λ6] 
Αροογάϊΐηρ ἴο ἴ[,μν. 27χ8088 {πῃη6 ψὰ5 ἴδκεη οὐ Ῥοῖῃ οδίιςε 
δηά οτορβ; δα Ὠϊ. (1423. 29 2613.-1δ) γρίδγβ ΟὨΪ ἴο ἃ {πὸ οἡ 
ΟΙΌΡ5 ; δηά ἴῃ {πΠ6 ργϑβϑηΐ οπδρίογ [6 {16 βθθπβ ἴο 6 5ἰΠ|1- 
ἰατῖγ Πἰτηϊεοα (ςρ. ν-. 7. 89)...Α »οναὶ {ἰ8 οἡ οδιῖα 15 δἰυἀθα ἴο 
ἰη τ 5. 517, Βυΐ οὗ ἃ {{Π6 οἡ οδιίεῖα ἴο Ὀ6 ραϊά ἰο ἴδε [(ονϊϊε8 
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νν6 δηά πο ἴταοα ἴῃ ΟΤ᾽ Ἔχοορὲ ἰῃ 2 (ἢ. 418, ἴ[ἰὸν. 2η530:85; ᾿ρ. 
]υῦ116 65 43.215, Οη [8 οἵδος μαηά, ἴῃ ἴπς 8] 1[15ὲ οὗ ἄϊτι65 ρίνοῃ 

ἴῃ Νεῆ. τοϑῦ-δ8 δ. 51) (ἢ {ΠῚΠπ6 ραϊά ἴἰο ἐπε [,ον!ῖο5 15 ἀεβηεά 
ἃ8 “18 {1Π6 οὗἩ οὐὖζ ρστουπά " (ὉΠ Σ ἼΦ.)»Ὸ), 6. ἃ ἘπῃῸ οἡ 
[Π6 οἴορβ ; ορ. Νεῆ. 145 15. Ῥχγοραρῖυν, ἴπθη, {πε οἷδίαι ἴο ἃ 

{|Π6 οἡ οαἴι]Ὲ τᾶς ἤγϑῖ ρυξ ἐογιναγὰ θεΐινεθη ἰπα τἰπ|6 οὗ [Π6 

Ρέ δηά τπδὶ οἵ Ῥ' ὁγ Γῇ., αἵ βοῖῖα ἔπι δεΐννθβαεη ἴπ6 ςἢ δπά 

“τὰ σδηΐζυτγίο5 Β.05. Ἐνδη ἴπδη {6 οἶα! πὶ ἄρρθαῖβ ἴο ἢαᾶνα πιεῖ 

νἢ θυ νοῦν ρᾶγίϊαὶ τεβροηβα (Ὀτγίνεν, 2 δμξ. Ρ. τόρ ἔ.). ἴῃ 

τοϑρθοῖ, θη, οὗ {π6 βιιρείδῃοος ου νι οἢ ΌῚΠ6 τῦᾶϑ ον εὰ ἴΠ6 

ΡΓΟϑθηΐ ρᾶ55856 ἀρτϑοβ ιυῖτῇ Ὁ δηὰ ἀϊξαστεθβ τυ ἢ; 11 5 ἃ 

6 οὐ δρτίοιτγὰ] ργοάυσοθ. Οὐ {Π6 οἵπογ πδπά, ἃς ἴο ἴπ6 

ἀϊςροβαδΐ οὗ {πὸ {|πῸ, Ῥ ἰ5 παγε δ ἴῃς βαπὶῈ βϑγίοιβ ἀἰϑαρστεο- 

πιεηΐ νυ Ὀϊ. (1425. 9. 2613-1δ ορ. 127-19) ἃς ἴῃ ἴδε πιαϊῖοῦ οὗ 

πε ἀἴβροβαὶ οὗ ἴπε ἢγϑίθογη οὗ οἷδθδη σδίι]α (αῦονα, ἢ. 220). 

Ιη Ὁὲτ., ἱπ ἔννο γϑαῦβ ουΐ οὗ τῆτεα, {π6 [ἰμαν6 νν85 5 ΠΊΡΙΥ σ811εἀ 

ἴο σῆδγα νυ τἢ τΠ6 οἤεγον δηα ἢ15 ποιιβεμοϊά ἴῃ [πε βδογεά πηγεδὶ 

ἴογ νϊοἢ {Ππ6 (1Π6 ννὰ5 υδεὰ ; ἴῃ ἴπ6 (Πἰγὰ γοᾶῦγ [ῃ6 ἘΠ 6 τνᾶ5 

τυ πάγαννη ἔγοπι 6 δπ]ογπηεηξ οὗ {πὸ Ἰαηάοινηοσ δηά ρίνεη ἴὸ 
ἴῆ6 [Ιονϊ65 ἐς οορρεοῦ; «οἱΐλ οἱδθν πεοῶν οἶαδδες, 6 ρϑγῆρι 

(1515 η.}, [86 νιάοινβ δηά ἴΠ6 ἔδίμεγθϑβ. Ασοογάϊηρ' ἴο Ἐἢ]15 ἴαιν 

[Π6 {τῆ 6 Ὀδοδπια ἴῃ 5οἷθ Ὀγορεσίυ οὗ ἴδε [,ονὶζε5, ἔγοπὶ νυν Π1ο]ι 

ΠΟΥ ψαγα σοπηρο δα ἴο οσοηζγίδυζα ἃ ἴοη τ ἴο ἴπΠ6 ῥγίθϑίβ (ν. 35). 

ΎΠ6 οοπιρίεΐεῖϊγ ἀϊεγαης ομαγδοῖοσ οὗ ἴῃ {ἰῃ6 οὗ Ὠϊ. δηὰ Ῥ 

νν85 ΘδΥΪν ρεγοείνεά, δηά ἰεά ἴο {πε ᾿πϑειτυα!οη οὗὨ {6 ““5εοοπά 

ἘΠ Θ᾿ (αονα, Ὁ. 228)... Βιυὲξ τῆς ἱπϑεϊτξίοη οὗὨἨ ἔνο {{Π65--- 
οὔδ ραυδῦΐα {ρ Ζοίο ἴο τῆς [μονϊΐε5, {π6 οἵπογ ᾿Ἰπτοπάεα ἴο ἔογπι 

ἃ 5δογϑά τπηδδὶ ἴοσ ἰαυπιθεη δηὰ [1,ον:65---ἰ5 ποῖ τοοορηϊδοα Ὁγ 

{Π15 ἴατνν, νοῦ ἀαπιαηάς φυονν ἐϊλε ἴον τπ6 [,αντῖ65 ; ἔοσ ργοὸξ 

ἴπδῖ ἔνο {1Π68 Ψψεγα αἰδοὸ ἠοῖ γεαυϊγεά ὈΥ (ποτ πάθεα ποινῃ 

1ο)ὴ Ὁ, δηὰ ἔογ ἃ ἔμ ]16γ ἀἰβοιβϑίοη οὗ ἴδ βυδήθοι οὗἩἨ {πὸ ρεπα- 
ΓΑΙ, 566 Ὠννογ, 22εμ2. τ68--172. --- 2. ΤΏΘ 5ογνίςθ οὗ ἴῃς 

[,ονϊῖθ65, ἰὼ γοΐυγη ἔοσ νοῦ ΠΟῪ ἀγα ἴο γεσεῖνα πὸ {Π|Π65, 15 

τεαυϊταά ἴῃ ογάδγ ἴο ργανεηΐῖ ἔπε [5γδθ] 165 ἔγοπιὶ δρ'δίη ἱποιυγγίηρ' 

βυο ἔαίαὶ τοϑυ]ῖς οὗ ἴπ6 ἀϊνίηα δηρὸῦ δῖ {πεῖὶγ δρργοδοῦ ἴο τῆς 

ἰοηΐ οὗ πιδεῖτηρ 85 παν δά τεοθητγ Ἔχρεγίεησεά, 1171}. 38 (τ 6408. 

1γ.8): ορ. 1τὅ8 819... 928. 7ον «λα ὅσαν ἐλοῖγ ἐμέν) Ὀ6 τϑ- 

ΡΟ 5106 ἔοτ δηά 5υετ [πε σοηβδαυθηοθβ οὗ ΔΩ β΄. ἴδ πιᾶν 
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ἔπους ἴπῃ [6 ἀϊσοῆαγρα οὗ ἐπεῖγ ἀϊνιεϊεβ; ορ. ν.Ξη. Βγυ ΕζΖεκίεὶ 
(19) τ1ῆε βαπια ρῆγδαβε 15 υβεᾶά ἴῃ 16 νοῦ ἀϊεγοηΐϊ βθηβα οὗ 

Ῥαυϊηρ ἴΠ6 ΡῬΘηΔΙΓΥ ἔογ ρὶ δοΐι ιν ᾿Ἰησυττοά. Τῆς αἀἰβαγεησα 

ἴῃ ἴπ6 πιδαηϊηρ᾽ οὗ ἴδ ρῆγαϑβθ 11π|οἴγαΐθϑβ ἃ ἔππἀδπηοηίαὶ αἰ ἔδτ- 

δῆς6 οὗ δι(ἱτπᾶάς6 τονναγάς [6 [,οντῖες οὐ πα ραγί οὗ ΕΖεκιοὶ δηὰ 

Ρ γεβρεοζνεῖν : ἰῃ ἘΖείκίαὶ [π6 [ον65 δία ἃ οἱἶδθ5 ἀερτγαάδα 

ἔγοαι [6 ρῥγιεϑίῃοοάῦ ἴῃ οοηβεαυδησα οὗ {πεῖγ σα! (ΕΖοῖκ. 
449-16); ἴῃ Ῥδ [δ΄ ἃτα ἃ οἶδϑ5 οὔῇοβεη οὗ ΥὙδῃνεῃ ἴο ἃ ροσιτοῃ 
οὗ Ὠοηουγ δηά αἀἰξεϊηοϊίΐοη, (που Ρἢ οὗ 1655 ποπουτγ, δπά, {πο γὰ- 

ἔογθ, οὗ 1655 γεβροῃϑιθ} } γ, [πη (πδὶ οὗ {ΠπΠ6 Ὀγθϑῖβ ; 566 δῦονο, 

Ὁ. 22; δῃηά, ιγίπογ, Καεηδη τη ΖΖ. 7174. ΧἸϊ. 150 ἔ.; ΝνῈ. Οονηῤ. 

,4οἴ.---24. 7λὲ “ἰἴλοό. .. ΜὨΏϊΟΝ ἐλεν οορέγίδιιίθ ὧς ὦ σοη- 
ἐγίδιείϊον) 59 ἡ. 

θ 

21, ἢ] Βετγε δηά ν. ὃ οἠἱν ἰη ΟΤ..; ορ. ηἷη δηά «Φ.δ...ν, ΜΠ ἢ ἀγὸ {πα 

τερσυΐατ δαυϊναίεηίθ ἴῃ Γ᾽ δηὰ 935 γεβρεοίίνεϊὶ νυ ἴοσ ππη ἴῃ 3Η.---28. κ)"] τῆς 
αἀαϊιίοη οὗ ἰῃς ρζ. ψῖνεβ Ἐπιρῃδϑβίβ ἴο 9» ἴῃ δηςΠε5]8 ἴο ὑμσ" "2 (ν.3): 
ΟΡ. 455; Κδη. 11, 44ο(.---Ὁ5] (86 Ρἷ. ρζτ. γεξεγγίηρ ἴο {π6 οοἱεοξ. ρθη "ς 
πουῃ 95, Κη. 111. 446).--- ΤῈ νατίδίϊοηβ ἡ "3 (ν.31), τη (ν. 33), οΥν (ν.39) ἴῃ 
1Π19 σῃοτί βοοίΐοῃ ἂγῈ ννογίῃυ οὐ οὐϑεγνβίίοῃ ; ορ. 4.8 Κ᾿ ῃ, 

25--82. Α {190 οὗἨὨ [86 {{Π0 18 Ραγ8 10 Ὁγ [80 Ζιθνἱΐο8 ἴο [86 
Ὀτὶθβίβ.-- -Τ 6 βϑοϊίοη 15 συρρ]οπιθηΐαὶ ἴο ν. δ 20. θυ πΘοΘββαγιν 
[Ο]Π]οτν5 ν. Ὁ... ὙΒΕ {{8Π6 οὗἩἉ τῆς {{{π65 15 γεϊεγγοα ἴο ἰη Νεῆ. 
το 8. 4,4 γαλευοῦ τῤαξο ἐο “Μοξες, σανέηρ} οἵ. ν.ἕὕ. 8. 30 
Τὴ οἤδηρα, ἱορεῖπογ ἢ “ἦ1Π6 ουγουβ ορϑηΐηρ [ν.356] “δηὰ 
ἴο {π6 [,οντῖ65 ἴηου 5ῆ8]ξ βρϑαῖ δηά ϑδγυ, εἴσ., ᾿πιρὶ γηρ᾽ 5ΟΠῚΘ 

ρτγονίουβ υἱΐογαποα,᾽ δ45 βιρσρεβίθά ἴο (Η. τὶ νὰ ἢανα ἤεῦα 

δῇ ἱποοτροτγαίίοη οὗ ἔγθϑῇ πγαΐοσιϑὶ.--7 ἢ, ΤΏ Τονίτες, ἃς νι Ὸ]]} 

ἃ5 ἴε ταϑί οὗ [5γδεΐ (πηοῖβ ὈΠκὶ Ὁ ν. 335), αὐ ἴο πιδῖίκα ἃ “" σοηίγθυ- 
τοη ᾿" το Υδῃῆνεῆ. Α5 {86 σγϑδοὶ τες βεῖ δϑιάθ ἃ ραγῖ οὗ ἴπ6 πὸνν 

Ρτοάιιοε οὗ ἴπε γϑαγ, οὗ ἴπ6 σοογῃ ἱἔϊδά οἡ {πεῖγ [γῆ ϊηρ-οοῦβ 

δηὰ ἴδ ψ1η6 {πὶ Ε11]ς τῃδῖγ ναἴϑ, 580 6 [,μον]ῖ65 ἀγὰ ἴο Ξεῖ δοιθ 

ἴοτ Ὑδῃννεἢ ἃ {ἴπεῸ οὗ νβδί {πα γ τεσεῖνα ἴῃ ΠῚ 6 ἔγοπι (ἢ6 τος 

οὗ 16 στγδοῖῖας; δηά (ν. 894.) ἃς 1ῃ6 ἰδίΐεγ, οὔσα μανίηρ ραϊὰ 
{πεῖν βδογεά ἄπδς, δου ἴπ6 τος οὗ ἔπε ργοάμοβ οὗ ἱπεὶγ βοϊ ας 

Μεγ δηά δ5 ΠΟῪ ρίθαβθ, 80 ἴπΠ6 1 ονιῖαβ ΠΊΔΥ σοηβιπια [6 

ΓοπἸ δἰ πΠηρ ηἰη6-ἰητἢ5 οὗ {π6 {86 ΤῊ {|κὸ ἔγαθάοῃι.---- 97, 716 
“είη655] ἂπὶ οἷά ογπὶ ἔοτ [8 πδνν ργοάμποα οὗ [ΠΔ γεαγ; 5εε Εχ. 
2253 (39) Δηὰ δῆονε, ρ. 226..---29, Οὗ αἱϊ γοι ρίγς (1.6. (ἰς 
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{Ππ|.65) γ6 «λα σοπέγίδιείο ἐλς τολοῖθ οὕ ἐδλ6 σοπέγίδμέίοη ἀμ Ζο 
γαλεσσὰ, (ἴο νν 11) λο λαϊιοησεαῖ ῥαγέ ἐλογόο, (Ξε εοϊηρ, 1) ,»Ὅρε 
λέ δοεέ ῥαγέ λόγο. ΤὮΘ ἐπ ΠῸ οὗὨ [ἴῃς {ἰπ6 15 ἴο 6 ρίνεη ἴῃ 

ΕΠ], ἀπά ἴο οοηϑβίβε οὔ ἐπε δεϑδὲ ρατί ()20Π; ορ. ν.32 η.) οὗ με 
{{|6.--ϑδϑὡοῖ,. 566 οἡ ν.Ξ:-,- -81. Τῆς ΕΠ, ποὶ οοηϑδίϑείηρ, {Κὰ 

1ῆ6 ἄτιο5 ραυδῦϊα ἴο ἴῃς ργίεβϑῖβ, οὗ μοῖγ πῆρ, πᾶν Ὅ6 οδδίεπ 

δηγννῆεγα; οἵ. ν.ἷ---82, 17 τε [,ενὶῖε5. ἀυγ ρᾶν ἴῃ 6 Εἰ{πῸ οὗ 
(86 τπῆθῸ ἴΠῈῪ το] δοα» πὸ δίπ οπ σσοοιρέ οὐ ἐξ; ορ. «ον. το" 

2225. Τα πιοδηΐϊηρ οὗ [Π6 α5ἴ 41 οὗ [πὲ ν. 15. ποῖ ἴοο οἷδασ ; 

1π6 ἘΌ|π6 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ψνγἃ5 ποῖ οπα οὗ ἴῃς δοῦν ἐλίπιος οΥὙ ἐλε 

ελήλάγοη οὗ ἤογαοὶ νι ῖη 1Π6 πχδδηΐϊηρ οὗ ἴπε οπαρίεσγ; πιογε- 

ονοῦ, ἴπ6 ροβιἴοη οὗ 6 ρῆγαβθα ἰθῃ Ἡθῦτεν κυρρεϑίβ ἐδαῖ 1ἴ 

τοίεσγβ ἴο ϑβοπιοίῃίηρ οἵμογ ἴ1ἢδὴ ψῆδὶ 85 Ὀδθη πιοηποησδά 

ἴῃ ἴπε ῥγανίοιι5 βεηΐθβηοθ Ῥγοῦδδρῖνυν, ἐμπογεΐογα, 1 5 ἃ "ναγπίῃ δ᾽ 

ιπδὲ {π6 ον ϊο5 ἀγα ἴο Ὀ6 οοηΐεπΐ ψ ἢ {παῖς ΠἰΠ65 δηά ποῖ 

Ῥτοίδπθ, ὉΥ σοηϑυπιηρ, τνῆδὶ Πρ ΟὨΪΥ 6 εδίθεη ὉΥ {πε 

Ῥτοβίβ. 

28. Ὁ3πῦπ)3] ΒΏΌΒ. “ῦ. ἃ ἱ, γϑ.---29. ποτ 59] ὅϑοπιε Ηερ. Μ55. δά (ἃ 
οπΊ. 53 (ορ. ν.33 3})).---ϑο . . . ἸΨΣΊΡΟ. . . 120Π] ἰῃς Βυβῆχεβ γεΐεγ ἴο 9 δἵ 
6 δασὶπηΐηρ οὗ {Π6 ν.; Κδη. ἰἰ. 4οδα. ---ἰπρ} Ὁ] 866 τοῦ ῃη, ΤὨδ δΌπογδὶ 
ΡὈυποίυδίίοη δ Ὺ Ὅς ἱπιεηδα 85 4 ναγηΐϊηρ ἴΠπδἴ (ἢ τνογὰ [45 οί ἰΐ5 υδιια] 
πιδδηΐηρ οὗ “"βδηῃοίυδαγυ ": ςορ. ζδη. 1. 97. ΒΏΒ. (8)4α) ργοροϑὲ δῷ 
δε, Βυῖ 1 15 ροβϑὶῖς ἰπδὲ {πὸ ἡ Ποῖε οἶαυβςε 15 οογγυρῖ ; 85 Δηὴ ἀρροϑβιίίου 
ἴο ἴδε εἶδυβε ἠςχὲ Ὀυϊ οης δείοτγε ἰΐ, ἰξ 158 βίγαηρεῖν ρίδοθά.---80. οὐ) Ἔ 
τυοδὶς, ἩὨὶςἢ Ῥαίΐδγβοη {πιηΚκ8 ογἱρίηδὶ. 

ΤΠΘ ᾿Ἂϑι} οδαρίεγ οὗἩ Νιυπιῦοτα, πε σοπιραγοδ ΓΗ 

οἶδε ραϑϑαρθϑ ἀθδίηρ ἢ τἢ6 ὈγίΘϑον οὐ [ονιτο4] ἄπσς, 

ἔογπιβ ἃ να]ιιδῦΐα οοηίγ δι οα ἴἰοὸ [Π Πιπίου οὗ ἴῃ6 εν 58 

τί εβιῃοοά. 

ὙΤὮδ 5α]ϊοπί ἔδοϊ 15 {π|5: (Π6 ἀϊι65 ἢεγα δϑϑρηδαὰ ἴο ἴδ 

το οὗ [,ονἱ δα ᾿πΊΠΠΘΉΞΟΙΥ τηογα ναῦς ἴλη πόσα ᾿Ἡνῃ]οἢ 

δ΄ δεϑσίρηβά, ΌῪ ἀϊγεςοῖ βἰδίοπιθηϊ οὐ Πρ] οδίϊοη, ἴο ἴπ6 1,ον:ῖα 5 
ἴῃ Ὦϊ. οὖ ΔΠΥ ρῥγε-οχι το ̓ ταγαΐαγε; δά σοηϑιί ἀογα ἷΪν πιογα 
νδίυδοϊα ἴπαπη ἴποςα γοαυϊγοά, ἔογ τπ6 ρῥγίθϑίβ, ΌὉΥ ἘΖεϊζοὶ. 

ὙΠΟΥ δἤα 1655 ναϊυδῦϊα τπδη ποκα γεαιγεά ἰη [πΠ6 ΜΙβῃπδῇ, 

δηᾶ, ἴῃ οὔδ γεϑρεοῖ, ἤδη ἴποβα γεαυγαά ἴῃ [6ν. 2395 (Ρἢ). 

[ζ 15 ροβϑιδῖα 'π [ἢ6 δρϑίγδοϊ ἴο βσυῦρροβα {παΐ (Π15 ομαρίοσ 

σοηΐαίηβ ἴπΠ6 πιοβὲ δποίδηξς Ὀγί Εἶν οἱαΐπι, [δὶ τ[Πδξ οἷαίπι οουά 

ποῖ Ὀς πιλάδ ροοά, δηά {παΐῖ, τπεογεΐογτα, ἴῃς Πευϊεγοηοπιὶς 
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ἰερ ϑαῖοτς ἀεπιδηάεαδ οὐΪγ ἴῃ6 5πλαῖΐοσ ἄσο5 Ιοἢ τ Πδά 

Ὀδσοσὴβ ἴῃ ουίοπι ἴο Ρδγ, δηά {πδΐ, δὶ ἃ σεηΐζυγυ ἰδίοσγ, 

ΕΖεκΙεὶ σεδϑβϑογίεά, ἴο ἃ ρστοδαῖ δχίθηϊ, [δ6 πῆογα δηοίθηΐ οἰδί πηι. 

Οη {Π1|5 δϑϑισηρίοῃ, Νὰ. 18 πιρῃξς ὃς τεραγάθα 85 εαύϊασ ἴῃ 

ἄαϊα ἴῃ8η ὨΔϊ. οἵ ΕΖοεῖς., δῃὰ 8ἃ5 οοηΐδιπίηρ ἃ ργοργδαπιπια οὗ 

οἰδἰπιβ ΠΟ ἢ ἴΠ6 ῥγίθϑῖβ νουϊὰ κα ἴο βανε πιδάς ροοά ἱξ {πὸ Ὺ 
οουἱά. Βαὲ (Π]5 15 δὴ ἱπυργοραῦῖα μυροίμαϑὶβ : δηάὰ ἰξ ἰ5 οοσίδίῃ 
ἐμαὶ λα 2γιαοίζοο οὕ ἐᾷὰσ ῥγ»-οχίϊο ῥογίοα, 50 ἔατ 858 ἴδ πιᾶῪ Ὁς 

ϑαϊμογοα ἔγοπη ποί!σοϑ βδοδιίζογεα τὨγοιυρὴ [6 ΘΑΙ͂γ [ἰογαΐατα, 

τπουΡὮ 1 σοτγοβϑροηάβ βοπιαννῃδΐ οἰοβεῖν τ ῖ ἢ ἴἢ6 ἴαννβ ἴῃ Ὠΐ., 

α139262»ς ποιεῖν Τοηι ἐλδ γορμἰαξίοης οὐ Δω. 1τ8, τοἱζλ πολίολ, οἱ 

πε οἴπογ πδηά, ἐδλδ 2γασίΐοθ οὐ ἐλθ ῥοΞσί-οχ το αρὸ ἐς ἐπι γεμήα- 

γπορἱ ργεοριθηί. Ὑῃ6 πιοϑσὲ παΐυγαὶ σοποϊυ βίο ἔγοπι {Π 15 

ἔλοϊ 18 παῖ Νυ. 18 ἰ5 4 τορυϊαϊίοη ἰδίοσγ ἰὴ ἀδία πδη Ὀΐϊ. 

Τῆϊΐβ σοποϊυδίοη 5 ΡΎΘΔΙΕΪΥ βίγεηρίπεηδά ὈΥ {πὸ ἔδοϊ {πὲ ποτα 

15 ἃ 5 τ ]αγ δρτθοηθηξΐ ἴῃ ἃ πυπιῦοσ οὗ οἵπον πηαῖῖογς Ὀοϊινθθ 

16 τερυ]δῆοηϑβ οὗ Ρ δηὰ ἴπε ργδοῖίοθ. οὗ ἴῃς ροβύκαχ!ἶς δρ6 

(Κι. 476χ. ὃ 11). 
Αἱ 41] ρογοάβ βϑδοσγίῆοεϑ οοηϑβίβίεα οὗ ἵἴνο ρζϑαΐ οἶδϑβββϑ: 

ἴῆοςο οὗ [ῆ6 οηδ οἷδϑϑβ (γὗν, ἀν) ψοΓα ΠΟΙ ἔγοπι ὨυπΠΊΔη 

σοηβαυπιρίοη δηά, Ὀεΐηρ᾽ πιδάθ ονοσ Ψ ΠΟΙΪΥ ἴο {π6 ἀεῖγ, ψ γα 
οοηϑβιπηθα ὉΥ πε αἰΐαγ ἤγα οὔ υἱεἰσηαίο υ ρίνθη ἴο [6 ῥτγίθςῖ; 

ἴπο56 οὗ {πε οἴδεογ οἶδϑς ἔογηιεα [πε ϑυρϑίδποε οὗ ἃ βϑδογ βοῖδὶ 

τἴ6 4] ἴῃ νοῦ ἴπ6 οἤκτγογ, ἢ15 ἕδη, δηὰ πόσα ῆοΟ πιὶρῃΐ Ὀ6 

αϑϑοοϊαϊθα ψἱτἢ Πίπι, ραγιοϊραῖοα. ἘΞ 1 τνᾶβ βδογίῆοαθβ οὗ {π6 

Ιαϊΐοσ οἶδϑ5 [ῃηδὲ ἔογπιδα π6 ργοχηηδηΐ ἔδαΐυγα ἴῃ δαγὶγ Ηδῦγεν, 

ἴθ : βϑδογιῆοεβ εγα ἔδδίδὶ οοοδϑίοῃβ ψῃϊοῦ (Π6 ροορῖα ννοῦα 

ΝΕΓΥ ταδαν ἴο τι] ρΡΙγ (ΟΡ. 6... ΕΧ. 325", 1 5. τἰδ' ο111. γχ61-1 
Απὶ. 44, Ηοβ. 8:3); 115 σοπίπυεα ἴο Ὀ6 {πΠ6 οα86 δἱ ἰεαβῖ 
8ἃ5 ἰαΐα δ5 [οδίδῇῃ᾽ 5 γεϊογπιδίίοη, ἔογ ἴὼ Ὠΐ. [πΠ6 ρῆγαβθβ ""ἴο 

δου ῆοα,᾽" ““ἴο δαὶ Ὀείοτε Ὑδῆνθῃ,᾽" δηὰ ““ἴο ταὐοὶςα,᾽" δγα 

ν γί! συποηυπῖουβ (Ὠ 1. 12. 16 2455172). [ἡ ἴΠ656 βδογίβοϊαὶ 

[δαϑίς {π6 1ονιῖος, οἵ Ὀγιθδῖβ οὗ {π6 της, υϑοα ἴο Ὀ6 ἱηγιοά 

ἴο ἰᾶκα ἃ 5σῆαγε (αῦονε, Ρρ. 2230, 234). 

Βυΐ τθγα ραγιϊοἱραϊίοη ἴῃ ϑδογιῆοϊαὶ πιθα]5 τᾶς δὴ ἰπδάθ- 

αυδία πιδδηϑβ οὗ σιιρροτξ ἴογ ἃ οἶδβϑ οὗ πιεσῆ. Απηά, δραγὶ ἔγοπι 

ΔΩΥ ἱποοπια ἴπαΐ πᾶν ἤᾶνα δοογιεα ἴο {π6πὶ 85 διδίϊγαίοῦβ, 
5 Ὁρ. 705. 4πὲ. τ}. οἷς 
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5ΟΠΊΘ, δί ἰθδϑῖ, οὗ ἴῃς ρῥγοδῖβ ἀρρϑᾶγ δὲ ἃ αὐ δδγίν ρεγοά ἰς 

μαναὰ δά οἶαιπι, δηὰ ἴο βοπια ὄὌχῖίθηξς ἴο πᾶνα ϑιιρϑίδης δια 

{πεῖς οἷαῖπι, ἴο τογα ἄχοά βουζοοθς οὗ ἱποοπΊαδ. 

Αἱ [Π6 ἔδπιουβ βσῃσίηθ οἵ 5} ἢ, 45 ννῈ ἰδάγῃ ἔγοηι ἃ παγγδίϊνα 

(1: 5. 215-16) ργοραῦὶν δ5 οἷά 45 ἴπῸ 81} οδηΐ. Β.0., ἴῃ6 ῥγίεβϑίβ 
βαηΐ πεῖν ϑαγνδηΐβ ἴο γαπῖονα ρογίοηβ ἔγομῃ ἴδ ροΐ ἴῃ νοῦ 

{86 σαοτγίβοιϊαὶ ἤδϑῇ τνὰβ ὈοϊΠ Πρ. ΤῊΪβ 15 τερ γάβά ἢ [Π6 βίογυ 

85 8 οοπιραγαῖδνα ἱπηονδίίοη; γεῖ 1 ννὰβ ἰοϊεγαίϊθα ;ἢ ννβαΐῖ 

τουπεά ορροΞϑ!οη δηά 111-66] ρ΄ νν85 [Π 6 οἷαΐπι οὗ [6 ῥγιθϑῖβ ἴο 

ραγῖβ οὗ {Ππ6 τὰν ἤδϑῇ. 

Βυΐξ ἴοησ Ὀεΐογα τῆς οἷοβα οἵ ἴπ6 γίῃ σεηΐξ. (ἢ15 οἶδὶ πὶ πιιϑδίὶ 

ἴᾶνα Ὀδοη ἀδοϊάεά ἴῃ ἔδνοιγ οὗ {πδ ρῥγιεδίβ. Ὁ. (185) ἰδγ5 
ἄονη {παῖ οσογίδίη ἤχοα ραγίβ οὗ ὄνεγυ μεδὰ οὗ οχϑῆ οἵ 5π|8]]} 

οδίια οἴδγεα ἃ5 ἃ βδοῦβοα (οὗ ρεδοθ- οδγιηρ5) πιυσὲ ὈῈ ρίνεη 

ἴο {{|| ῥτιοϑῖβ. 

ΤΠ “οἷν Ὀτοδά,᾽" γοξογγοα ἴο ἴῃ τ 5. 2158: του Ρ Ἢ ποῖ 

ἸηνΑΓΙΔΌΪγ, ννὰ5 Ῥγοραθῖν, 85 ἃ ρβπογαὶ γυ]θ, οοηϑυπιοα ὉΥ τῆς 

Ὀτγιθϑίβ. Α ραϑϑᾶρῈ ἴῃ 2 Καὶ 239 τεΐεσγίηρ ἴο [6 σοηδξυπιρίοη 

οἵ υη]οανοηδά Ὀτοδά Ὁγ [Π6 ργιθϑίβ οὗ [6 ὨΙΡὮ ρίδοθϑ δἷζοσ πε 

δι ρρτγαϑβίοη οὗ ἴπ656 ἰαϊίογ 15 οὔβοιγα. 

Αραγῖ ἔγοπι {πε586 βδογιβοϊδὶ ρογίίοηβ, ἴῃ 6 ρυιθϑῖβ δὲ Τδγυ- 

5816 πὶ πιυσὲ πᾶνε ἀογίνεα βοπια ἱποοπηα ἔγοπι 6 ““ΤΊΟΠΘΥ ἔοτ 

ρα δηᾶὰ “6 πΠΊΟΏΘΥ ἴοσ 5ἰπ᾽" (δ 09 δηὰ γΝῸΠ ἢ95) 
ὙΠΟ ἀγα ταξεγγοα ἴο ἴῃ 2 Κ. 1211 60. θὰ ππέογιυηδίοὶν ἴῃ 50 

Ὀτγιοῖῦ ἃ πιᾶηποῦ ἃ5 ἴο ἰεαν τ15 ἰη ἀοιιὲ 845 ἴο 115 δχαοῖ δίυγα 
οἵ ὀχίεηϊξ (ορ. Νονδοκ, “42ολ. 11. 226). 

Ιη Ὠΐ. 1896 τῆς ““Βτοῖ᾽" (ΣΝ) οὗ σογη, ννυΐηα, οἱἱ, δηὰ ἤδεος 

ἷ5 ἃ ἄυς ἴο ἴῃ ρτγϊεϑίβ. 

Τη656 ῥγθ-ο χης τεΐεγοησαβ ἀο ηοΐ βυβῆος ἴο ρίῖνα υ8 ἃ σΟΠ|- 

Ῥίεῖα δοοουηξ οὗ ννῆδί {π6 ργίθϑῖβ γεσεϊνεά.. Ὦσε5 ἴο ΨὨοἢ να 

δηά πο ταίδγθηοθ ΠΊΔΥ ὅανα Ὀδοη ρῥδί ἴῆθπι. Οη [ἢ6 οἶδεῦ 

Πδηά, ν'ὸ βδῃουϊά ποῖ Ὀ6 υξεϊβοα ἴῃ ουζηρ 411 [6 ἔενν τείεγ- 

Θησ65 ἰῃπαΐ ἀο οχίϑί τοροῖδοῦ, δηα ᾿ηξεγγιηρ {παὶ [Π6 5θιιγοαβ 

οΥὗἩἨ 'ἰῃσοπθ 50 πιοηςοηθα ἔογπιθά ρα οὗ ἃ οοηίγ θυ οη 

ΤαρΪΑΥν τηδάθ ἴο 411 ργίεδίβ ἔγοπι (6 ἔπι οὗ Ῥαδνὶά ἴο 

]οβιαῆ. Μαδηϊξδϑεῖϊγ, τῆαε ργίεδίβ δ 7εγυβαίαπιὶ ΠΊΔΥ ἢδνα 

οὈίαϊηεα ραγπιδηῖβ [πὶ ργίεϑίβ δἱ 1655 ἱπιρογίδηϊ βδδῃοίι σίας 

[Αἱἱϊοὶ ἴο βδοουγα ; δηὰ ἴθ ραγίίουϊασ ρογίίοηβ οὗ βδογί σε 



ΧΥΊΠ, 230 

ΗΟ, ρταάυδ!ν δεοαπὶα ἤχοα ἀπ65 ΠΊΔΥ ἢανα ἀἰΗεγεαά δὲ 
ἀϊθεγεηξς βδηοίθδγιθϑβ. 

Απῃά, δραΐη, ἰπ αἰϊοπιρίϊηρ ἴο ἰογπὶ ἃ, οοποδρίίοη οὗ [ἢς 

᾿ποοπΊα οὗ πα ργδ5ῖβ Ὀθεΐογα {ῃ6 Εχιδ, ἴννο ἔδοϊβ πχιισὶ 6 Ὀογηδ 

ἴῃ πιά. (1) Τηδαῖ {Ὧ6 ἔογπι οὗ βδογίῆοα ργοπιποηξ Ἂἰἶκε ἴῃ 
Ῥίδ- χῖ!ς παγγαῖϊνες δπα οοάδβ, δηα ργθϑυτδΌϊν, τπογεΐογα, ἴῃ 

τῃ6 116 οὗ {πΠ6 ρεορΐδβ, ννὰ5 [ἢδξ ἴῃ νὨϊοἢ (Π6 0} οὗ ἴῃς βδοτγὶι- 

Βοῖαὶ ἤδϑἢῃ ννᾶ5 οαΐεη Ὀγζ ἴπ6 οἤξγογ δῃὰ ἢ15 ἔγίεηάβ. (2) Ταϊ 
(ῃ6 οαΥῖγν ΠΠογαΐαγα, που ρ ἢ 1 15 δοαυασϊηϊοά υυνἱῖῆ (ΠῸ σγάγογ 
ργδοίίϊοα ΒγοΌΥ οογίδίη νἱοι πὶ τνοῦα δ᾽ τορεῖποσ σταπιονοὰ 

ἔτοπι 586 ἃ5 ἰοοά δηά πιδάβ ονϑσ δηζγε ἴο {πε ἀειγ, 5δγβ 

ποϊπίηρ οὗ ν᾽ οἴ] π|5 Γαπιονοά ἔγοπι 1.586 45 ἰοοά ὈΥ (δε οβέετζεσ, 

Ὀυΐ μαπάςξά ονετ ἔογ σοπβιπιρίίοη ὈΥ (Π6 ρτγδβῖ. 

Τυτγηϊηρσ πον ἴο 5οιιτοαβ οὗ ῥγι σου ἱποοπια δ᾽ υδεὰ ἴο ἴῃ 

Νιυ. 18 δηά δοίυδιν ραϊά αἴογ (πΠ6 Εχιδ, νὰ πα ἰῃαΐ 50ΠΊ6 

ΓΘ 5ΙΠΙΡΙΥ ποῖ πιεηϊϊοηοα Ὀδέογα ἴῃς Εχια; [Ὁ ἰ5. ροβϑιθία, 
τΠποτγείογο, ἴδ Ἄνθη ἤθη [ἢ6 ρῥγιθϑῖβ γοοεϊνοα θπ.. ΟἸδοΥ5 

γα ἴπογα τπηθη!οηδά, Ὀυξ [ΠΟῪ ἀγα δϑϑιρ δα οσ δηςγεῖὶν αἰ βογεης 

ρύυγροβαβ; ἴπεβε, {πεγεΐογο, δά ποῖ αἷνναγβ οοηϊγτιθυϊοά ἴο πε 

βυρροτί οὗ ἴπὸ ρτγιεϑίβ. Τῆδ ἄμπ65 ἴῃ Ρ ἱποϊυ6---- 
(1) ΑἹ! πιε8]-οβεγίηρϑ; 411 51 η-οεγηρϑ ; Δ]] γι] -οεγιηρϑ 

(ερ. Εροΐυ5. γδ)). ὙΠα δϑϑοϊρππιεηΐῖ οὗ (π656 ἴο {ἴπ6 γι εϑῖβ 15 

τοαυϊγοαὰ ὈΥῪ ΕΖεκίοὶ (4459), ὈυΣ 15 ργενι ου συ ὑπκποινη. Τῆρδ 
σογηὶ οὗ {δε αν πιδυ, ποννενεγ, Ὀ6 βθεϑθη ἴῃ (σ) 1 5. 218; τπ6 

Ὀγοδὰ ινᾶ8 ποῖ πΠεσεϑϑδτ!ν δαΐθη ὉΥ [Π6 ρυαϑῖβ οὐΪγ; Ὀμπῖ {ΠῈγ 

πὲ πιοῦα γεδαἷν ρύοβογνα ἴδδϊ σογοπιοηΐδὶ οἰεαπηε55 χν ἢ Ἰοἢ 

νν85 γεαυϊγεα ᾿νῆδη δαϊίηρ ἴξ; (δ) 2 Κ. 1217 0) ; τῇς ἤπε65---ἃ5 
ΤΠΟΥ ἀρροᾶγ ἴο ἤαλνα Ὀδδη---ΠΊΔΥ ἢανα Ὀδοη ραϑϊά ἴοσ δγγοῦβ 

ςοπιην τε δὲ ἰἢ6 φαποΐμσδγνυ ; ἢ {Π6 Ἰηογεαβίηρ σοῆβα οὗ [8 

παοαϑϑιυ οὗ Οἤεγιηρϑ ἔογ βίη, οἤξγιησβ ἴοοῖκ ἴῃ ρἷδοθ, δἃ5 δἷβο 

(Π6 παπιο5, οὗ ἔπεσα ἥηε5. Ὑδε 5ἰπιοβεγίηρ δηά τῆ6 μα]]}- 

οἤεσγίηρ ἀγα ἤἢγϑι γεΐεγγοαὰ ἴο Ὁγ ΕΖοκιοῖ, [που ρἢ ΠΟΥ πχιϑῖ, 1ἴ 

νου ἀρροαῦ ἔγοπι ἢ15 πιοάς οὗ γείδγεηοα ἴο ἢ 6πι, μαννα γίβϑη 

Ὀοίοσγα δε νυγοῖθ--ροσϑϑἷγ Ὀεΐννεοη ἴδε {ἰπ|6ὸ οὗ 7051 8} 5 

γοίογπιδιίοη δπὰ πε ΕχΙα (ερ. Νοννδοῖς, 11. 225 ἢ.). Ονΐηρ ἴο 
ἴῆ6 οχίγθπια ἔγοαυδηου οὗ ἴπεθα οἤδγηρα ἴῃ [Π6 ἰαΐογ σἰϊααὶ, 

{Π6Ὺ σοηδευτοα ἴῃ ἘΠαπΊβαν 5 ἃ ΝΕ ἰαγρα γενεπια ἴῃ Κιηά; 
ἃρατῖ ἔγοπιὶ ἰῆθ 5δογίῆοες γεαιϊγεά δ ἔγεαυδηι]γ-τγεσυγγίηρ; 
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ΡυὈΪς βοϊδπιη 65 (566, 6.,9., 6. 28 {.), 5ἴη- οὐ συ ]-οβεη 5 
ἴγουι ργῖνδῖθ ρούβοῃβ πιυδὲ ἢδανα Ὀδδη οἤεγοα ἀδιν, βίησε {Πὰν 

νοῦ στοαυϊγοα ἴγοπι ᾿νοπιθ δὲζοσγ οὔ] ἀι γί (1μαν. 1258), ἔος 
τουσδίηρ 8 ἀποίδδη (πίων, δηά ἔογ οἵμεογ ἰγεαυθηΐ οσοσυγγοησεα5 

(ἴμεν. 5). [μδὲν. 4, νοῦ νι πάγαννβ οογίδϊη 5ἰη-οἤδγίηρϑ ἔγοσῃ 

ρτ ϑγ σοηδυπιρίίοη, ΔρρΘδῦβ ἴο Ὀεΐοηρ ἴο Ρ΄. Βιιῖ ἀνε 50, 

[Π6 δηιουηΐ οὗ ἤεϑῇ (41Π|ὴρ΄ ἴο ἴΠπ6 ρῥγθϑῖς πτυϑὶ ἤανα Ὀδοη ποτα 

(8 1ῆογ οουά ννε]] σοηβιιπια (ορ. Νονδοῖς, “4ολ. 11. 234). 

ἔνθ ἱξ (6 αυδδίίοη οὗ (ἢ6 αϊξροδιτίοη οὗ ἴπ656 οβετγίηρ 5 

Ὀείογα (6 Εχι νναγα ες δὴ ορϑῶ αυσδίιοη, ἴπ6 ἔδγ ργεαΐεσ 

[τεαυθπου οὗ π6πὶ αἴϊοσ ἴῃῆ6 Εχιΐα νουϊὰ δοοουηΐ ἔοσ ἃ νεῦΥ 

σοηδβίἀογαῦϊα ἱπογοαβα ἢ ἴπ6 ᾿ἱποοπλα οὗ ἴΠπ6 ῥτίεϑῖβ. 

(2) Ζεγενι. ὙἼῆδ ἀδπηδηά [ἢδι 411 ““ ἀδονοϊεά τ[Πϊηρ ᾿" βῃουϊά 
Ὀ6 ρίνθη ἴο [Π6 ρτίεβῖβ 15 ῃοῖ γμοηΖζοριδΩ Ὀδΐογα ΕΖαϊζῖοῖ. Ὑῃε 
ναΐιια οὗ 1Π1|5 ἀϊτι6 15 πηοογίδϊη ; 566 οὐ ν.ἕ}9, 

(3) Εἰγβι γα 5 δηᾶὰ ἐ{ Π65 (οη νερείαρ δ ργοάυοα). Ὑἤασβα 
ἅπ65 αγα δηηοηρ ἴῃ πιοσί νδ]υδῦϊα ραϊὰ ἴο (6 ργιθϑῖβ δῇϊεγ 

16 Εχ!]θ. ΕἸγϑοι γα δηὰ {πῆ65 αγα νι άγαννη ἔγοπι οτγάϊ- 

ὨΑΓΥ Ργιναῖθ ι.ι56 Ὀεΐογε {πε ΕχΙδ, Ὀυὰξ τῆς ρατγί οὗ {πε ρῥγίεξς 

ἴ τ 6πλ ννᾶ5 5114]]; ἔοσ ἀδἴδιἷς, 5σδαὶ δῦονα οὐ ν.ἕὕ2. 51 

(4) ΕἸγϑίθογη. Ὑὶ5 ἱποϊυἀδεά ἃ ραγπιδεηΐ ἴο ἴδε ῥγίεξίβ οὗ 

ἢνε 5 εἶκοῖβ (αρουδ 125.) Οὐ ἜΥΘΓΥ (πι4|6) Εγϑίροσγῃ Ἵἢ]ά, ἃ 
Ραγπιεηΐ ον 8411 ἄγξίδογη οὗ υποΐδδη δηϊπιαΐβ, δηὰ ἴῃ δ55ϑ]ρἢ- 

πιεηΐ ἴο ἴπδηὶ οὗ 411 βγξίδογη οὗ οἷεδῃὴ οδί(ῖ8. Βεοίογα {88 

Εχιϊα [π6 ργίθϑίβ γεοαϊνοα {{π|6 οὐ ποίπίηρ οὗ [815 να] ῦϊε ἀπ ; 

866 δῦονα οὐ ν.}ὅ, 
(5) ΕἸχεά ροσγίίΐοης οὗ ἴδε ρεδοε-οἤδσίηρβ. Τῆϊβ, ἴπ6 1εαϑῖ 

νδίιδῦϊα ἄπ ἰη (Π6 ᾿15ῖ, ργοῦδο οοηδετυϊοα [ἢ6 πιαΐῃ ρεζγ- 

αυϊδὶῖα οὗ [π6 δδγίϊασς ὑγιεβσίβ. Ἐνδθη πεγὰ Ρ (1μὲν. γ8ξ-8) γβαυϊγεξ 
ττογα ἴμδη Ὁ (185). 

(6) Α πυρεσ οὗ ἀτι65 πηεηϊοηδά ἴῃ Ῥ ἀγα ποῖ πιδηϊοηθδά ἴῃ 
115 6. : Θ0ΠΊ6, 5 ΟΝ 845 ἴῆ6 5ἰκίη οὗ πε Ὀυτγηϊ-οἤδείηρ, ῥὈγοῦ- 

ΔΌΪ Ὀδοδυβα που ἀγα οὗ ἃ ἀϊβεγοηῖΐ ἡδΐυγα ἔγοσι ἴποβα ψ ΒΟἢ 
τὸ Ὦσγα ἱποϊυάδεά, ὈκῈ οἴποῦα ποῦ ὈγορΌΪν Ὀδοδιβα ἴΠῸΥῪ ἀγα 

ἰαΐογ ἴῃ οτἱρίη ἔβη Ῥῆ; βδιιοῦ γὸ ἴδε ΕἰΠ6 οἡ οδίεα (566 οἡ 
ν.3}) δῃηά τῃς ἀντ 4] οἰτ165 (0. 35). 

ΤΏδ56 βουγοθϑ οὗ ργθϑιυ ἱποοίῃθ, ἡνῃϊοἢ ἀγα ποῖ αἰ βεϊηστ]ν 

Βρεοὶεά ἴῃ ἴῃ ργδϑθηΐ ο., [ΠΟ ΡἪ 50ΠΊ6 ΠΊΔΥ Ὀ6 σονεγαα ὃγ [5 
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ΦΘηεγαῖ ἰογπιβ, ἀγα 6 5Κίη οὗ ἴθ δυγηί-οἤετγίηρ (1μον. 75), 
ἴῃς 5πενῦτγεδά (1,εν. 2459), δἀπηοιιηΐβ ρδιἃ ἴῃ σοπιρδηβδίίοῃ 
ἔοτν ἰγαιιά ἴῃ οδϑ65 πῃ νι οἢ ἢο0 γεργοβοηΐζαίιννα οὗ {π6 ἀοίγαυαεα 

Ῥεύβοη δχίϑῖβ (Νυ. 58), οαγίδίη ϑἰ πη} γ ραυπιεηΐβ ([,ον. 516 2212), 
υὐγεἀεεπιχεά 6145 ([μαν. 2721), ἀηα σαγίδίῃ ρθουν ἰαγρα ἀϊι65 

ον γορυϊαγ οβεγηρβ ἢ βρεοϊῆς σα565 (6... Νὰ. 619.) 
ΟΥΑΙ] ἱηρδηυν ἴῃ ἴδε αἰΐεηιρὶ ἴο γεσοοηο!]α ἢ ᾿γγεοοηο!!}- 

δῷΌΪϊα 511} ἔυσγίμοσ ἱμογοαϑεα [Π6 ρα ΕΥ Ἔχδοίοηβ ; 566 ἀῦονε, 

Ῥ- 234- 

2τεγαΐμγε ον ἐδ τμδ᾽εεέ ὁ ἐὰς Ῥγέειϊν μές απα ἐλοῖν Αϊείονν.--γ ε. 
Ῥγοΐον. 149-166 (Εην. τ. 152--167) ; πε. 3276χ. 41-λλ, 198-201 ; Βαιυιάϊϑϑβιη, 
Ῥγίφείογέλεεηε, 190-43, 86-88, 122-127] ; ϑοπίίγονγ,Σ ἱϊ. 242-262 (Εηρ. ἴγ. 11. 
;, 240-254); Νονδοῖ, Αγολ. ἰῖ. 125-129; Ὠ]. (οη (8 ο. δηά 4150) Εἰ χοσϊες 
τ. Ζευΐήίομα, 614 ΒΕ. ; Ὀγτίνεγ, εμέ. 168-173, 186 ., 213-221, 290; νδῇ 

Ἡοοηδοΐκεγ, 29 ϑαςκεγάοοό Ζέυϊξέφμα, 181-425 (τΊΔΊΏΪΥ Βαγπιοηϊβίὶς ἰὼ 115 
ἐγεδιπιθηῖ). 

ΧΙΧ. ῥμγίβεαΐίοη ,0»1 ζμοϊεαρρσες ὃν ἐλθ 2 εαί. 

ΓΤΙἯΙΤΕΒΝΑΤΟΚΕ.---ϑρεηςογ, 26 Ζερίδες εδγαογενε ὐξπεαζίδωα, ὈΪκ. τἷ. α. 
26; Μιϑοπηδῇ, ἰγαοῖαῖθ9 Ολαλοίᾷ απὰ Ῥαγαλ.» Ἡϊτάγαςὰ Καδδα (εα. ΒουΙη), 
νοΐ. ἰν. ἑοϊο πρὰ; Βϑῆῃνγ, δγριδοίζξ, ἰϊ. 494-οκς1ἱ ; νίηον, Θιὀἰίσοδος Κεαϊ- 
Ἡδνίενγδιελ, 11. ςο4--5ο6 ; Νοινδοῖς, 4ἽγεὮ. 1. 287--29ο0 ; Καηηεάγ᾽ 5 τί. “ Κεὰά 
Ἡεϊίον " ἴω Ηδϑιίίηρϑ᾽ 228. ; δηὰ δίπιοοχ ἰὴ 5 8έ. 8461. 

ΤΏδ ργεβοηξ οπδρίοσ, [κ6 ο. 15, [βου ρῇ 1ἴ οἰεαγίγ Ὀθοηρϑ 

ἴο Ῥ, 45 πο ἰηιἰπταῖθ οοηποοίΐοη εἰπε νὴ ἢ δῖ ρὑγοοεάθβ 

(ο. 16-18---ἰπδ γενοῖὶ οὗ ζογδῇ) οὐ ν τῇ ναὶ ἕο] ]οννβ5 (ο. 20ο--- 
1Π6 δγγῖναὶ δἱ Κδάβςῃ).Ὡ. [ἊἋὉΠ|Ππ| ο. 15, 1 5 ἀενοίεά ἴο ἃ 
5 ρ]6 βυῦ]εοί---ῬοἸ]αυἱἱϊοη ΤΠγουρἢ οοηΐδοῖ ἢ ἴῃ6 ἀδδά, ἀπά 

ἰϊα γαηγοναὶ ὉΥ {πΠ6 υδ6 οὗ ἃ ᾿ἰαυὰ ἱπ ΨὨΙΟΒ [ἢ6 τηδῖη 1η- 

ρτοάϊθηξ οοηϑὶϑίβ οὗ ἴῃ6 αϑῆες οὗ ἃ γεὰ οονν; ν.1 18 (6δ]5 

τηδίηἶγ ἢ τπ6 πιεῖμοά οὗ ρυγ νην ἴποβα ροϊ]υϊεοά; ν.1.. 3 
ἢ [Π6 οἰγτουπιείδησεβ υὑηάδγ ννϊο ἢ (6 ρο]] υἱοη 5 οοη- 

ἰγαοίβά. 

Το δοῖυδ] ννδηΐϊ οὗ ογριβηΐῖς οοππεϑοιίοη δαίτνθη {815 εδαρίογ δηά (ἢοβα 
{παῖ ἔοϊονν 15 ργονεοά γαίῃος ἴῃδὴ αἰβργονεὰ ΌῪ ἴῃς αἰϊεπιρίβ ἴο εβϑίδ Ὁ} 15} 
οὔδ; ἰδὲ ἰανν, ἰδ ἰθ δβαϊ, 185 ρδοεα ἤεγα οὐ δοοοιιηὶ οὗ {86 ννβοΐεβδὶς 
βίδυσίον (δδὶ ἰοϊοννεά (6 τεῦο]]!ἸΙοη οὗ Κογδῇ. 

Νοῖ οπἷν 5 {6 ργϑβδθηΐ βϑοίϊίοη επί γον υηγοϊδίθα ἕο {πὸ 
ργεοοάϊηρ, δηά [ο]οννίηρ,, 1 15 αἷδο βεραγαϊεά Ὁγ πιο ἰηΐοτ- 

τό 
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νεπίηρ πιαίϊεν ἔγοπιὶ {πᾶξΐ ραγί οὗ {π6 Ἡδχαϊοευοἢ ἢ νι ἢ 

1 15 ἴῇ δυῦ)εοῖ πχοβδῖ οἱοβεῖν οσοηποοῖεά---ν!Ζ. ἔγοπι 186 ἰανν5 

ἀθδῆηρ ψἹὮ νᾶγίουβ ἔογπιβ οὗ σεγεπιοηΐαὶ ὑποϊεδηποϑβ ([δν- 
11-16}); δηά {δῖ δἰ πουρ ἢ υποϊεδηηθβ ἕστοπιὶ ἴπ6 ἀεδὰ 885 

Ὀδδη ἔγεαυδηιν γείογγαα ἴο, οὐ ἀἰβουββαά, ἴῃ ργονίουβ ραγῖβ οὗ 

1πΠ6 Ηδχαίδιος, [μὲν. οὗ 1183: 38 271-4. 10. 2.24“ Νὰ, οξ 6612 
οδο τοῖς 

Τῇ ργοϑοηΐ ἰαιν 15 ργεϑυρροβξεά ἴῃ 4115... Οη ἰδ οἵας 
δηά, {π6 πιεϊῃοά οὗ ρυχποδίίοη ἤοῦα ἀδβογιθεα 15 ποῖ γεοος- 

Ὠϊδαά ἴῃ 1πΠ6 σοαθ6 οὗ ἴπ6 ροϊ]]υϊοὦ ΝαζΖίτῖα: ἴῃ ἢ15 ο856 88 

δηςγεῖγ ἀιεγοης πχεϊῃοά 15 ἔοϊ] οὐνεά ; δα Ρυγῆεβ Ὠἰπιβεὶῖ Ὁγ 

ϑμανίηρ Πῖ5 ἢαὶγ δηά πηδλκίηρ οογίδϊη οἤεογίηρϑ, 695-11, [μδν. 
51. 6 γεαυϊγαβ ἃ ρου -οὔεγηρ ἔγοπι οὔ τυνῖο 85 τοριτο Ζριν 
5 γοα ὈΥ Ρο]] υἱϊου ἔγοσι (πε ἀδδά. 

Τῆς γοδϑοη ΨὮΥ πεϊίπον οὗ ἰΠ656 ἰανν5 γοΐίογϑ ἴο (Π6 “΄ τυδίοε οὗ υποϊθδη- 
655 ΠΙΔΥ ὃς παι [ΠΟΥ γαδυρροβδα ᾿ἰ, δηά γείεγ βἰπιρὶν ἴἰο 186 βρεςῖδὶ 
τοαιγεπιδηί8 οὗ ἴῃς βρθοΐδὶ οἰγουπιοίδησοοβ ΜΠ ΠΟ (Π6ΥῪ τγεβρεςιίνοὶν 
ἄτα]. Βυΐ ἰῃς δὔϑεηος οὗ δἰϊυβίοη ἴο 1ὲ ἴῃ [,μον. 2247 (Η) εἰ 38 19 πῆογε 
ἀϊβῆουϊε οὗ ἐχρίδπδίίοη 1ἢ (πΠῸ ργεβοηΐ ἰαινν δἱ ἴῆε {ἰπ|6 επ]ογεά ἃ βἜπεγαὶ 
βαποίίοη : 80 ἔα 88 ἴῃς ῥγίοδίβ αγὸ Ἴοῃοδγῃθά, ἴεν. 2277 δρρεδῖβ ἴο 
Ρίδος υποϊδαηηθ88 ἔγοπι ἰἢς σογρϑεβ οὗ πιο οἡ ἴπε 886 ἔοοίϊηρ 85 
οἴμεγ ἔογπιϑ οὗ υποίδδηπουϑ, δηά ἴο γεαυΐγα ἴον ἰΐ, 45 ἔογ {πεπὶ, 5Ι ΠΊΡΙ͂Υ 
Ῥαϊηΐηρ ἴῃ ῥἱαίη ναῖογ; δηὰ [δν. σἱ3Ὁ 5 γεαιυΐγεβ ποίη ποτὰ ἔπη (ἢ 15 
βἰτηρίες οἰεδηβίηρ ἴῃ (ῃ6 ο4836 οὗ Δ πιδὴ εεἤ᾽εά Όγ ἴδε οδγοδϑθς οὗ δὴ 
Ὁπο]εδ Ὀδδϑῖ, 

Ἰπουρῆ, τπεγείογθ, {πὸ ἰανν ἢᾶ5 Ὀδεη οὐϊδά ἴῃ {[π6 Ὀγ Θ Εἶν 

βοῇοοῖ, τὶ ἀοας ποῖ ἄρρϑᾶγ ἴο δανε ἐογπιεὰ ραγί οὗ Ῥζ, ποσ ἴο 

Ὅ6 οὗ {6 584π|6 οὔἱρὶηπ 85 ἴδε ἴαινβ οὗ υποϊδδηηθββ ἴῃ [(ἀν. 

11-15,), ΠΟΙ, ρογῆδρβ, οὗ [ἢ 54π|6 ογίρίηῃ 45 Νὰ. 6 οὐ ἴον. 

51.6. ὙΠδῖ ᾿ξ [5 γοϑηρο» τΏΔη ΔΩΥ ΟΥ 811 οὗ ἔπ 656 ἴπδγα 15 {{||6 

ΟΥ̓ 0 ροβὲτίνε στοιπά ἔογ βαγηρ; ἴπ6 ἴανν ἰ5 Ρ᾽ γαΐμογ ἕδη 

Ρ', ]1,εαϑὶ οἵ δ] σδὴ πε δῦβϑησθ ἔγοπιὶ ἴῃς ργεβεηΐξ ο. οὗ ΔὴγῪ 

ἀοπιδηά ἴογ οἤεγίπρα οἡ γεϑίογαίοη ἴο οἰθδαηηθβ8 Ὀ6 οἱϊδα ἴῃ 
ἔανουγ οὗ ἃ ἰαἴε οτἱρίη οὗ [πε ἴανν. 

Α5 σοῃπεοίίπρ ἐπα ο. ἢ Ῥ, ποῖς, ἀπιοηρβὲ οἰπογ τπίηρϑ, [86 ἰηῖγο- 
ἀυοίογγ, ἔογινϊα, ν.} (ΟΗ. 185), ἹΠΡῪ ϑικσο Ὁ2 ὃκ ΣἽ ν.32 (ορ. 53}.), πιν ν.ῦ 
(ςρ. 13 π.}, πὰ ἰΠ6 πυπΊογοιβ γίϊτυδὶ ἰεγπ5. Οη (δα οἴμοῦ παπᾶ, ρῆγαβθο- 
Ἰορῖίςδὶ ρϑοι]]αγιι165 γε, ἰῃ δα αϊτίοη ἴο ΠῚ) Ὃ (ΟΠΪΥ αρδίῃ ἴῃ 4133), ΠΤ πρπ 
ν.3 (4180 3131 7), ΝΌΠΗΣ Ξε δ περιδέρι ογιέ δὶ ν.}3. 13. 0 (4150 851 ῃ,, 4119{-23. χη 
ἴῃ 8 αἰεγεηΐ βεηβε 100 4117), ΟἽΝ ΤῈ) 9 πὸ ν.}} (ςξ, 65); 866 4|5ο ἰῆς ῃοῖεϑ 
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ὑεῖοιν οὐ "' ΕἸεἴαζαγ (δα ργίςδι" (ν.Ὁ), δὴ τὸν (ν.}Ὁ), πκὸπ (ν. ἢ. νε. δηά 
ΚΚυο., ψ8ο τγέξος ἰῃς ΨΒοΪα ο. ἰο Ρδ (ορ. Ὠ1.), οοηϑιογ ν.}6 3. δὴ εἐχρίβδηδ- 
ΟΣ δάδιιίου ἰο πα τδλίη αν. ΟΗ., ου ἰδ οἱμογ πδηά, γεΐογ ν. 5 1Ὸ 
Ῥε Ὅδυϊ ν.] 5 το Ρὲ, Ἰυάρίην (11Ἰὸ ἰαιοτ “1655 “Κ6 δὴ δου ἤδη δη 
ἰηὐερεηάεηξ ογάϊπδηςα οὐ 8. 5ἰπιϊΐαγ μα5315." [Ι[{ ᾽45 Ὀδεη ἀγριεά (Πδὶ 
ν.13. ᾿χρ] 165 {παῖ (6 ρΡο υἱδ πα βργίη κί β 1υἰπιβεῖῦ, ν..3 τΠαὶ ἢς ἰ5 
δρτίηκεὰ Όγ δποίϊιεσ. Βυὶ ἢ ν.}2 ορ. νοῖϑϑϑ, δπά ποῖς {παᾶὶ ν.}2 (1πΠκα 
ν. 50) Σρ|1ε5 (μπαὶ ἰπς πδὴ ὯΔ5 ἴῃς νδίεγ ἰὩγονν ονεῦ δι ὈΥ ΔΩΟΙ]ΟΓ: 
δες οἵα ἰποζα. 

Βυῖ υυὐὐϑδίονεσ ἴῆ6 ἐχαοῖ ἀρὰ οὗ {{ἱπ| ᾿ἰεγαῦν οτἱρίη οὗ [88 
ἷαιν, ἴπΠ6 6] 6 οἡ τυνῃϊοῦ 1 Ι95 Ὀαςοα δηά [π6 ουδίοπι ννὨοἢ 

τ τερυϊαῖοες ἀγα δποίθηϊς δηά ργίπιῖινο. Ῥυχπβοδίίοη ἔγοση 

Ροϊ]υκίοη τὨτουρὮ ἴπ6 ἀδδά ὉΥ {πε υβε οὗ {πΠ6 δϑῇδϑβ οὗ [6 γοά 

σον ἰ5 Ὀυΐ ος οὗ πιδην ρῥγιλῖνα οσὐὁἨ ρορυΐαῦ ῥγδοίϊοαϑ νοῦ 

τνοσγα δι55 πηΠδἱεά δηά γεριυϊδίεά- ΌΥ ἴπ6 ἰαΐοσ γι θϑον το] ρίο 

δηά ἀεςουεα ὉΥ 115 ψγιΐοῦβ ; δυο ννεγα ἴπ6 Ὀ6115 οἡ [6 ὨΙρΡἢ 

Ρτίεβϑ τ᾿ β οἷοκε (Εχ. 2) 853-35), τῆς νναῖεσ οὗ Ὀδιτογηεββ (Να. 511-81), 
1ῃ6 ροαδῖ ἔογ ΑΖαζεϊΐ (1,δεν. 1:6): 566 δῖ 15 βαιά ἀῇονβ, Ρρ. 

46-48. Τα Ὀεϊϊεῦ οὐ ἀοοίγίπα υηάδογίγίηρ ἴἢ6 ἷανν δηὰ [88 

τῤεεῖξο τερυϊαϊίοηβ ἢδγα δηΐογοθά ἀγα ποῖ, ποινανοῦ, ΠΟ ϑϑ ΑΙ 

οὗ ἴΠ6 βδᾶπιεὲ οὔρίηῃ δηᾶ δἂρὲ. Τῇδ ἀοοίγιηα ἰ5. [ἢ 15---ἃ ἀεδά 

Ὀοάν 15 ἃ βδουζοα οἵ σϑδιιϑδα οὗ ροϊ]]υϊίοη ; δηα ἢ 5 ἀοοίγίηα 15 

ὉὈοΐῃ δηοίϊεηὶ δηά ψιάσβριοδά. Ὑπαγα 15 ποϊπίηρ᾽ ρθουν 
Ἡςῦτγεν, ογ ὄνθῇ ρδϑου]δγίν ϑοηλο, δου 1. 

ΤΏυΒ ἴο γοΐεγ ἴἰο 8ϑοπιὲ ραγδὶϊεὶ ργδοιςςβ ἰμδὶ ἰηά!οαῖα ἰππ ργενδίθηςα 
οὔἐμε βατια ἀοοίγϊηθ : “" Απιοης; ἴδε Ναναΐοβ [οἵ Νογίἢ Απιογῖςδ), {πὸ πᾶ 
ἍΠΟῸ Ὧ845 Ὀδεη ἀερυϊεά ἰο οΔΓΓΥ ἃ ἀεαά Ὀοαν ἰο Ὀυτγίαί, ἢο]45 Ὠίτηδεὶῇ υἡ- 
οἰοδη υπ{}} 6 85 ἱπογου ΡὮΪΥ νναϑῃεα ὨΙπη56 1 ἴῃ ννδῖοσ ργεραγεά ἔογ πα 
Ῥυγροβα ὉΥ οεγίδίη σογεπηοηΐαβ. ἡ “Απιοὴρ ἴῃς Βαβυίοβ οὗ ϑδουϊ Αἰγίοδ, 
τυδυγῖογ γτεϊαγηΐϊηρ ἔγοπι Ὀδί(6 τηιιϑὶ γιὰ (πε πλβεῖνεβ οὗ ἴῃς Ὀ]οοά {πον Ὦανε 
βΒῃξά, . . . Τῃετγείογε ΠῸῪ ΡῸ ἴῃ ργοσδϑϑίοῃ . . . ἴἰο ἴῃε πραγεϑί βίγοδηιἴο 
ΑβὮ. .. .. Ιἴ 15 ἀδυα] ἴῃ (15 ΘΕΓΕΠΊΟΩΥ ἔοῦ 84 βδογοθγογ, δἰρῆθγ υρ {δε 
βίγεδη, ἰο ρυΐ ἰῃ βοπιὸ πηαρὶοδὶ ᾿ηρτεάϊεδηϊ, βΒυςἢ 845 δα 8380 ι.565 ἴῃ {6 
Ρτεραγδίίοηῃ οὗ ἴπε μοῖν ναῖε  ὨϊοὮ 18 βργιηκιεαὰ ονεῦ ἴῃς ρεοορὶς ἢ δ 
δεδϑι᾽ 5 181] δἱ ἰῆς ἐγεαυεπὶ ρυδ!ς ρυσ βοδίίοηβ." “Τῆς ΖυϊυΒ. .. ρυγὶεν 
{πεπιδοῖνεβ Ὁ δὴ δὐδ]υϊίοη δε 4 ἔμπογα." ““Τιρείδη.. .. τποῦγποΓβ 
τεϊυγηϊηρ ἴγουλ ἴῃς ἔππογαὶ δἰδηδ Ῥεΐογα {πὸ γα, νναϑἢ ἰΠοῖγ πδηά8 ἢ 
αγαὶ ᾿νδίες ονεῦ {π6 Ποῖ οοαδΐβ, δηὰ ζιτηίραίς {μεπηβεῖνο5 ἰμγίοα υυἱτἢ 
Ῥγορεγ ἔογπιυδβ᾽" (Τγίογ, γέρε Ομἰέμγε,δ ἃ, Ῥρ. 411, 4371 εΡ. 
Εγαζεν, ΟΜ. ἴ. 322-125). ὙΤῃεῈ Μδάδηρϑ οὗ Βογηξο, δἴϊες ἀδροβίτηρ ἴῃς 
οοἴἶδη, ρΡ455 ΤΠ γοι ἢ ἃ οἱἢ διϊοῖς, ἴπΠ6 εηα5 οὗὨ τνβίςῃ, ννῇεη 411 ανὲ ραβϑεοί 

Ὠχοῦ χὮ, ἀγα (Ἰεἀ οἷοβα ἰορείμπεν δρδίῃΏ. Ὑἤδη Δ}} ννῆο δανε ἰδίκεη ρϑγῖ 
ἴῃ ἴηΠ6 ΟεγεΠΊΟΩΥ ᾧὁδίῃα Ὀεέογε σγείυγηίηρ ἤοπια, δηὰ σὰ {ποηγδοεῖνοϑ 
ΜΠ του ἢ ρΕΌΡ]ε8 (Ηοβα ἰῃ σεοργαῤλέσραί 7οωγπαὶ, χνὶ. 45.) Ὅδα ἔογε- 
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Βοίηρ᾽ ἀγὸ ουβίοπι5 (δαὶ δανα σοπια υπάογ πηχοάστη οὐϑογνδίίοω ; δυΐ ἴΠ6Ὺ 

Ρῖονε με ννῖάς ργενδίδηοο---ἰη Απιογίςα, Αὐτῖςα, δηὰ Αϑϊ4-- -οὔ (δε ἀοοίαηε. 

Το οἰαβϑίοδὶ δυίμογθ, ἴδς Ζοεηεανοβίδ, πὸ ἰανν8 οὔ Μδηυ, δὰ οἴδμες 

δηοίεης Οτγίοηΐδὶ ἰαννοοκβ δβονν ἰΐϊ9 ργανδίεηοα δον ἴμπε δηρὶςηΐ 
Ἐοπιδπηβ, αγεεῖίκβ, Ῥογβίδηϑ, δηὰ Ἰηΐϊδηϑ. Εὸσς Ἐοχδῃ ργδοίϊςεβ, ςρ. 

νίγρ. “Ἐπ. νὶ. 228-221--- 

Οββϑδαυς ἰδοΐα οδάο ἰεχὶὶ Ὁογγηδουβ δεῆο. 
Ιἄδπὶ ἰος βοοίοϑ ριισα εἰγουπιίυ ε υηάδξ, 
ϑρδύρεῃϑ γογὰ ἰονὶ οἱ γϑῶο ἔοϊςὶβ οἷϊνει, 
1,υδἰγανιίαυς νίτοβ, αἰχίίζαυς ον ββίπιδ νοτῦβ ἢ 

Δηάι. γη17-720. [Ιὴ ὅτεεος ἃ Ὀον] οὗ ψυδῖος νν89 ρἰδοοά δείογε (ἢ ἄοος οἵ 
ἴδ ἤουβα ννῃεῦα ἃ δαί δα ἰβίκδεῃ ρίδςος ἴμῃδἰ ρεγβοηϑ δεηἰεσίηρ ἴῃς οῦβε 
ταῖρι ρυγν {πε πιβεῖνοβ τυ (ἢ [ἴ ; δῆσε [Π6 ἔππογαὶ 86 Ὠοιι86 ννα5 ρυγιῆςεά ; 
ἀεδά Ὀοάϊο5 σνογα δχοϊυδδα ἔγοπι βδογεοα δηοΐοϑυγοθ, δὰ οσοηΐϊδοῖ ἢ ἃ 
ἀεδά Ῥοαγ τεηάεγεά ἃ ρεγβοη ροϊ]υἱϊἱεὰ (μυσαρός) αηα υηῇῖὶ ἴο ἀρργοβϑοῖῃ δῃ 
αἰίασ (Εὐγ Αε. οϑ-ιοο; 71. ἐπ Ζαμν. γ8ο-181; 7εἴεη, τ4χοῖ. ; Ῥαυ8. 
ἰϊ. 27, ἰορείπονς ἢ ΕταζΖογ 8 ποίς ἴῃ αμεαηέας 7) ές.7. 97 Ογεεοε, ἴἰϊ. τ. 
230). [ἴω Ἰπαϊὰ ἃ ἀεδίῃ γεηάογβ ἴῃς γοϊδινοϑ οὗ ἰῃς ἐοδα τϑδη υποίεδῃ, 
νΒοῖμοσ ΠΟῪ σοπλα ἱπίο οοπίδοξ Ὁ Ὠίπλ οὐ ποῖ : ἴον {18 δηᾶ οἵδεγ 
πιδιίεγα οοηηδοίοα ἢ ἴῃς Ιηὐΐδη ἀοοίγίης οὗὁὨ ροϊϊυἱοῦ Ὁ {86 ἀεδά, 
8ε6 Οαμέαπια, ς. 14ἴ.-- 58}. ἴἰ. ». 2467; Μίαρμε, ν. 57-1ο4::.528. 
χχν. Ὁ. 177 ῸῸ ; ορ. ΟἹ ἀεηδεγρ, 22 ἐ6 Κοίΐρ. ὅἐς Ῥεασ, ὈΡ. 577-59:. Ὑῇὲ 
ἀοοίτης οὗ ροϊυΐοι ἔγουλ ἴμ6 ἀεδαὰ 8 ρεου δεῖν ἰηθιδηι4] ἰῃ Ζογοδϑίεϊ - 
δΔηΐδηη, δηῃᾶά 5 β8εο (ο ὕὲ οἱοβεῖν Ἴοηηεοοϊεα νυ ἀἀεπιοποίονρσυ ; 566 
Μεπα!άδα (5.8.5. ἵν.), ε5ρ. Εαγραγάβ ν- χῖὶ ; ορ. δλάγαςί 8 «δάγαςέ, ς. 
ἱϊ, (5.3.8. ν. ὈΡ. 245-276), αηά ϑαγηεϑίείεγ᾽ 5 ἰηϊγοάποιίοη ἴἰο (6 Ῥερα τ αδά 
(58... ἵν. Ὀρ. ἰχχχν-χον), ἔγοπι νοῦ! ἰδ ϑυπηπΊαγ οὗ [86 ἀοοίτης 
ΠιΑΥ ὃς οἱϊεά---  ΠρυΓΙΥ οὖ υποϊεδηηεβ8 ΑΥ Ὅ6 ἀεβοσγιθεα 88 δε βἴαϊς 
οὗ ἃ ρεγβοῦ ογ ἰπίηρ' (δὶ 15 ροββϑεββϑεά οὗ ἴμε ἀδπιοῃ : πὰ ἴμε οδ]εςὶ οὗ 
ρυσβοδίίου ἰ5 ἰο ὀχρεῖ πε ἀεπιοῃ. 

Τῆς ρῥσγίποϊραϊ πιεβῇϑ ὉΥ νν πιο υὑποίεδηηθθ5 εηΐεγϑ 8 15 ἀσδίῃ, 85 
ἀεδιῃ 18 ἰδ6 ἔτλυτΡἢ οὗ ἔς ἀεπιου. 

θεω ἃ πδὴ (68, ἃ8 ϑοοῦ ἃ5 ἴῃς βου] 85 ραγίε ἔγου ἑἰς Ὀοάγ, ἰῃε 
τὰν Ναβαυ ογ Οογρβε- σγιρ [415 υροῦ με ἀεδὰ ἔγοι (ἢ τερίοηϑ οὐ δεὶϊ, 
δηά τ ῇοσνογ ἰποησοίογίἢ ἴους68 ἴῃς σοσρβα Ὀεδοοπιθ5 υποΐεδη, δηἃ πλαίκος 
αποΐίεδη νηοπλβοανογ δα ἴουοδ 65 (ρ. ἰχχχνὶ). 

Εοτγ οἰδεος {ΠΠυδιγαίοηβ οὗ ἴῃς σοηηδοίίοη Ὀεΐννοοη υηοϊεδηηα85 ἔγοηι (ἢ 
ἀεδά δηά ἴῃς Ὀεϊεῦ ἴῃ τἢ6 ἀδηρεγ ἴο ἰδς [ἰνίπρ ἔγοια (δε βρίγιῖβ οὗ τὲς 
ἀερατίςεα, 5ες Εταζεγ, 6.3. 11}. 297-401. 

Τῆς βυβοαροθ 1 ν οὗὁἩ ἴμ6 ἀεδά Ῥοαγ ἴο ἔπεα αἰίδοῖκβ οὗ ἀδπιοηβ ννα5 δἷ5ὸ 
Ὠε]ά ὃγ ἴῃς Βαδυ]οηίΐίδηβ, δπὰ, ἢ ἰμ6πι, ἰεά ἴο 1π6 οσυβίοιι οὗ ρυγίἐγίην 
86 σογρϑβε ἰίβε!} (1]αϑίγονυνν, οἰ ρέορ οΓ Βαδρίονιία απαᾶὶ 4 ςεγγία, Ὁ. 602 [.); 
ἢ ΠΟ ουβέοπι τα πᾶν σοπιρᾶγα ἴδαὶ οὗἩ (6 ΑζΖίθοϑ πιεηιοηθὰ Ὁ 
ΤνΥυῖος (γέρε. Οἰίμγε, ἴῖ. Ὁ. 426). 

ΟΙεαγίν, ἔπεη, ἔθογα ἰἴ5 ποϊδίηρ᾽ ἰῇ Δ ΨΆΑΥῪ ρΘΟΌΠ]ΠΑγ ἴο {πα 

Ηεῦτονβ ἰπ ἴμα ὈοΙ 16 τῃδὲ 4 ἀδαά Ὀοαν 15 ἃ οαιι56 οὗ ροϊ]υτίοη ; 

ΔηΔ σοηβϑαιδπίῖίγ ἴπε ογζρτρη οὗ ἴπ6 Ὀ6Ι16Γ δηὰ [6 οτὶρπαὶ 
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ΞΙΡΏΙβοδηςσα οὗ ἴδ ουπίοπι!5 πιιιδί 6 δουρί ποῖ ἴθ ψνῆδῖ 15 

Ῥδουπαγ ἴο ἴδ6 Ἡεῦτγον το! ρίοη, Ὀὰϊ ἴῃ παῖ συϑβίαπι--- [6 

Ὧεγπ) ΠΊΔΥ δα ιι5646---οὗἩ ργγηνε πουρῆς οὐδ οὗ νῆϊοῦ πα 

ΠΙΡΟΥ γα! ρου δηά {πὸ Ἡδῦγεον δπιοηρ ἴδε πὶ σργᾶηρ. (οη- 

ΘΘαυπδηγ, ἴοο, ποτα 15 20 γϑάβοῃ ἴογ {π|ηἰκἰηρ {παῖ τῆ Ὀ6] 16 

κνὰ5 Ὀογγοννοα ὉΥ ἴῃὴ6 ΗἩροῦγονβ; δηά, ᾿πάθεά, δἰϊπουρ {πὰ 

Ῥιεβεηΐ ἴανν δπὰ οἴποῦ γεΐδγθηοαβ ἴῃ {6 ΗἩδχαίΐδιυο ([(αν. 
1151. 891. 2118. Η Νὰ. 55 69 οἱθ 4113. Ρ Ὅτ. 26:4) το {πΠ6 5Ξυὃ- 
͵εοῖ ἀο ποῖ ΟσΔΓΓΥ 0 ἔυγίμογ Ὀδοῖς (μ8η {πὸ χίῃ οοης. (Ὠ 1. 2619), 

1π6 ὈδΙΙοΥ ἰς υηπη!ϑιδίςΟΪν τεξεγγεαά ἴο ἴπΠ Ηοβ. οἷ; οἴδετι 

τοίδγεησθ οιϊβδία ἴτῃ6 Ηεχαίευος αύα Ηδρ. 428, ΕζΖεϊς. 4455; 

ΟΡ. 2 Κ. 2315. [Ιῃ ποπδ οὗ μεϑε ραβϑαρδϑβ 15 ἴσα δΔῦγ βιιρρα5- 

το {παι 16 ἀδπηοηοϊορίοδὶ Ὀοϊεῖς, ἢ νΒῖοἢ Π6 ἀοοίγιης 

566Π15 ἴο ἢᾶνα Ὀεδη ΟΡ Π4]Π}Υ οοηηπθδοίεά, ναγα 511} σοη βου 5 Ὺ 

Πεῖϊά ὉΥ τῆς Ηδρτγενβ. Τἢ5 4͵'50 15 ἵἔγιια οὗ βιυρβεσυδηΐ 

ΑἸ αϑἴοηβ : 566 Τοῦ. 293, Εοοίυβ. 4189 (4325), Βαγ. 411. 
ὙνΏεη να ἴυγῃ ἔγοπι ἴπ6 ἀοοσίγίηθ ἴο ἴπ6 τφεοῦἥο ταρυϊα- 

([ἴἸοη5 οὗ [Π15 ἴανν, 1ξ 8. 1655 δαϑύ ἴο δϑίδὈ]Π ἢ τἢ6 δπιίαυΐϊῖν οὐ 
ἴπὴ6 υϑ8ρῈ ἰῃ [σγδοὶ, ογ ἴο ἢπά δχδοῖ ρδγδϊ οἷς ἴο [ἴ εἰβενῇοσγοα. 

Ῥυγίβοδίίζοη ἴῃ 5οπΊα ἔογπι ἰ5 πδίυγα Υ 8ἃ5 ἀποίθηξ δηα ροπογαὶ 

ἃ5 ἴπε ἀοοίγίηθ. Βυϊΐ νι ἢ τῃ6 ρατγίσυϊαγ πιεδηβ οὗ ρυτγ βοδίίοη 
Πεγε ἀεογεθά 1 15 αἰ δεγθεηῖ. ΟὙδηθγαῖν βρϑακίηρ, οαγεηιοηϊαῖ 

ἱπρΌ ΓΙ ἰῃ ἰϑγδαῖ, ἃ5 δπιοηρ᾽ ΠΊΔΩΥ ΟἿΠΘΥΓ Ρεορίθϑ, ννὰ5 τα- 

πιονεά «ἱ {πε δηά οὗ ἃ οεγίδιπ ρεγιοά αδζοεγ 6 ᾿πηρυγιν ννᾶ5 
ἱπουγγαά (ςΞοπιεῖπΊδς οα σοπαϊτίοη οὗἉἩ [πὸ ἀἰβοβαγρα οὗ οογίδϊῃ 

οἴδπογ γορυϊδίοηβ α͵50, δ οἢ 45 ἴῃ 6 ργοϑοηϊδίίοη οὗ οἤδγηρ 5), 

ΌΥ {πε ι1.56 οὗ 5 πΊρῖ6 τναΐϑσ, νὨοἢ 15 οἔζΐθη, ποννανοῦ, Ἔχργεϑϑὶν 

τεαυϊγεά ἴο 6 ““1νίηρ,᾿" 2.6. τα ηηϊηρ,, ἀπά ποῖ βἴαρηδηΐ (ςρ. 

[δν. 13. 15). Απά [15 πιοάε οὗ ρυτγιβοδίίοη ἀρρεδαῖβ ἴο δὲ 

τεραγάβα ἴω βοπιὶα οὗ ἴδ ἰαννβ οϊδα ἀῦονὲ δ5 βιβιήοιθηῖς ὄν 

'π πε οδ56 οὗ ρΡοϊ]υκίοη ἔγοπι ἴῃς ἀεδά. ὙΠα ρεοι]δγιῖν οὐὗὨἩ 1Π6 

Ργθβϑεηΐ ἰανν 15 δὲ 11 γααυΐγαβ [ἢ15 Ρυγβοδίίοη ἴο 6 τηδάδθ Ὁγν 

λο8Π5 οὗ ναῖοσ νῃοἢ ὯΔ5 Ὀδεη χε ἢ ἴπ6 Δ5ῆδ5 οὗ ἃ 
το οον. 

Τῆγοα αὐοϑίϊοηβ ἡδίυγα! ἵν ἀτῖ5α, ᾿πουρἢ ΠΟΥ οδη δα Ὀυϊ 
νΘΓΥ ρδγί αν δησινεγεά (1) νη δὶ 15 ἴμ6 Ὠἰβίογυ οὗ ἴπ6 56 
οὗ 118 ραγίϊουϊας πιϊχίυγα ὃ (2) νῇδξ δηπδίορυ ἢδ85 ἰξ ἰη 
Ἡδεῦτεν τυ] (3) Υβαῖ δηδίορυ 85 ἰζ ουϊδδ [ςγδεῖ 9 
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(1) Α5 ἴο ἴδε Πιβίοσυ. Ὑῇῆα υ56 οὗ {815 πιϊχέαγα σδηποῖ Ὀ6 
δοΐμδι!γ ἰγαοδά ἔαγίῃεγ θδοῖς ἤδη (ἢ 15 ἷατν ; η1655, ραγοῆδηοε, 

ννε βῃουϊὰ δηά 5δοηια ἱπαάϊγεοϊ ονίάδπος οὗ 1 ἴῃ ἴπ6 ϑἴογυ οὗ 

τη6 ρεορῖία Ὀείηρ ρίνθη ννδῖοσ πιιχοὰ ἢ (ἢ6 δϑῆδθς οὗ (6 

βοϊάδη οδἱ το αἀτγίηϊς (Εχ. 4229 7). ϑυδεβεαυδηΐ δ᾽] υϑ]οηΚ 
ἴο οΟΥ ἀἰϊδοιιβίοῃβ οὔ ἴ86 υδ6 ἀγα ἔουπά ἴῃ ΗδΡ. οἱξ ἀπά 1ῃς 

Μιβῆπδαῆ. Τα ἱπβιυθησα οὗ [ἢ6 οἴοσυ γαΐπογ ἴδ οἵ ἴδε 

ἀοῖαδὶ ργδοίϊοα δοσουηῖβ ἔογ {πε δ᾽] υδίοη ἴο {Π6 γεά οονν πη ἔα 

Αογαπ (11. 64ω-68), οὐ ννΠϊοἢ 566 ἀείρεν, ας λας Μελαηνπαά 
ας ὅρη γμαάρηέλι,2 ΡΌΜΟΡΡΏΘ:, Ὁ. 172. 

(2) ΝΝαῖθγ βρϑοῖδι!ν ἰγεαιβά---ν ἢ, διποηρϑὲ οἴπογ {πίηρϑ, 

“ἐρράδγ νοοά, 5οδιίεῖ, δηα ἤγϑθορ,᾽" δ5 ἰῇ {1π6 ργεβθηῖΐῖ ἴδὶν 

(ν.5) 15 Ἔπιρίογεα ἴῃ {πὸ τιΐθ οὗ οἰεδηβιηρ ἰδρογβ οὐ 8 ἰδργοιϑ 

ἤουβα, [μον. 144: 49:5 ΠΕ ““διττογ᾽ οΥ “Ποῖ ννδΐογϑ 
ἐπι ρον ἴῃ ἴπ6 ογάεαϊ οὗ εδίουβυ (5115) αὔογά δηοίπεγ 

ῬΆΓΑ]1οἱ ἴο {πΠ6 ᾿ἱπιραγέηρ οὗἩ βρϑοῖϊδί νἱγίιιας ἴο νναῖοσ Ὁ δάάϊηρ 

το ἰἴ ἱηρτεαϊεηῖβ. Οὔρσο, ἀρδίη, ἴπΠ6 ογήρήμ οὗ δυο ργδρατγα- 

(ἰἸοΏ5 5 ῃοΐῖ ἴο Ὀ6 βουρδξ ἴπ δηυγίπιίηρ ροου]αγ ἴο Ηδῦτεον 

το ρίου. ὍΤἤαθα πιεαϊοαίϊθα τυδίογβ αῦα πιοῦα βυγνιναϊβ ἔγοπι 

ργιπιῖτῖνα ργδοῖίοθ, οὐ ἴῆ6 γεϑυϊὲ οὗ Ὀογγονίηρ οὐ ἴῃ6 ραγί οἱ 

16 Ηεῦτενν5 δὲ ἃ ἰαίε ρεγιοά. Εοσγ 

(3) Αμδϊορίθϑ, πιοῦα οὐ 1655 οἷἴοβθ, αύθ ἴο Ὅ6 [ουπά οι ϑ!άα 

[5σγδεὶ. Ῥαβϑίηρ᾽ ονεοῦ γεπιοῖου ρδᾶγ]1ς 15, βοπια οὗ ᾿νῃϊο ἢ Ὅ}}} 

6 ἔοιιπά ἢ ἴδ6 οιἰϑίοπι5 οἰϊοα δῇονο, ἰξ πιυδῖ ϑδυϊῆοα ἴο οΔ]] 

αἰϊεηοη δογα ἴο {Ππ6 56 οὗ ἴπ6 οονν ἰη ᾿υϑιγδίίοη. 

50 ἔαγ δ5 ἴπ6 ργϑϑϑηΐ υυγῖεσ ἰ5 αὐνᾶα, ἘΠ]15 18, ἀραγί ἔγοπι 

{ὴ6 Ηοῦτον τα υηάοῖ αἰποιποίοη, σοηβησά ἴο [ῆ6 Δειδηβ. 

[1 15 ρϑουϊασν οοπιοη ἴῃ ἴδ Ζεηάεαναοβία, ννῦογα 1Π6 156 

οἵ ρΌγη6δ, 1.6. οχδη᾿ 5 υὐηθ, 15 ἔγεαποητν δη)οϊπδα 1 σοηηδοίίοη 

ἢ ροΙ]υἱϊοη ἔγοπι ἴμ6 ἀοδά; 566, δ.,»., Ψεμ ΠΩ, ν. δι (ἃ 

ννοπᾶη Ο δ85 Ὀοτη 8 511}]|-Ὀογῃ οὨΠἃ ἀσγιηκα “Κ ρΌ»16 5 ταϊχοὰ 

ΜΙ 586 5᾽ ἴο ΡυΓΙῪ δεῦ ννοπιδ) ; νἱῖίϊ. 73-5 (ο᾽εαηϑίηρ οἵ 

ῬοΟΙυἱοἃ ναϑϑεῖβ ὉΥ ρυριθϑ, Θατῖ ἢ δηά ινδῖο) ; νιῖϊϊ. 11-3 

“ Ὁρ. ϑίπιοοχ ἰπ δὲ. 5471 “4158 (86 ρουἱϊιϊηρ αινδὺ οὗ ἴδε δεῖξον τυῖῇ 
ϑοπιοίηρ οὗ ἃ γτουδίῖ ἔπηογαὶ δὴ δἰπιοϑὶ υπσοηβοῖοιβ γεπιηἰβοεῆςα οὗ ἃ 
τν6 11-ἰρ  ἰογροίίθη οὐ οὗἩ 5δογεὰ δηϊηα 8 |5 (δα γεὰ Βεϊίεγ (ῃς ἰδϑεὶ 
ἴγδος οὗδ οοὖν ροαά655 Ὁ" 

Τῖνε. (νι. 178) βρεοδῖκϑ οὗ ες υ86 οὗ (πὸ αϑςῇδς οἵ (δε γοεῖ οὖν ἃ9 
“ὁ ΓΡΟΔΙΠ Πρ Αγίδη πιει ποιά οὗ ρυτγιεοκίίοι," 
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(ςουρϑο-δδάγογβ τυδϑῖ ἐμεῖγ παῖς ἀπα Ῥοάϊος νυ τῆς ατἷπα οὗ 

ΞΏΦΕΡ οΥἵ Οχϑθῆ)ῆ. ὔὕον δ᾽ υτίηθ αἷβο γδηκοά δ5 ἃ ρδου ασίὶγ 

ν 3.]140]6 πιοθδῃ8 οὗ ρυγβοδίοη ἰη [πάᾶϊᾶ (οΡ. ΟἸἀσηθεγρ, Κεώα, 

ῬὍ- 490). Ηανο νψε, πε, ἴῃ {πΠ|5 ι56 οὗἨ (δε οοιν ἃ ἵγδοβ οὗ 
Ἐ Θεϑίδη ᾿Ἰηὔυδθησα οὐ ἴδε ἐν 90 ἔδγ 858 ἴδε ποννῃῇ 1 γαΎΥ 

Ὠεϑίογυ οἵ ἴπ6 ομδρῖεσς 15 σοηοογηβά, [815 5 ποῖ ἱπῃροϑβϑβιθία. 

Οἱ ἴδε οἴποςγ ἢδηά, {πΠ18 ννουϊά ἠοΐ δοοοιηΐ ἔογ ἴπ6 οἰδυρῃῖογ 

ΟΥ̓ ἴῃ οον. Το {πΠ|8 τῦὸ πιαὺ Πηά 8 οἷοβεγ Ῥδγδίεἶῖ ἴῃ τῆ6 
Ἐζοπιδη ι.56 οὗ ἴπ6 δϑῆδβ οὗ Ἴαἷΐνεβ ἴῃ ἰπιϑίγαϊίοη : ορ. Ον!ά, 

ΖΦ αεί. ἵν. 639, 725, 7332. Ὅρ., [υγίπεογ, ΝΝ. Ε. διε, “6. 

«5οηη.ἷ 562, 2,82. Εοτ Εργρίίδη δηὰ Ἐοπιδη ἰπϑίδηςθϑ οὗ γεϑὰ 

νοι πι5, 566 Ὀαΐοιῖν οὐ ν.3, 

Ιῃ οτριίὴ δὴν οὗ πα εδἰεπιθηῖβ ἴῃ [6 ρῥγεβεπηὲ τἱζυδὶ 

δῖα ποίΐ ροου Δεῖν Ηδῦτγαϊο οὐ ον 5. Βυΐξ νΒαὶ αἀϊά {πον 

βίρηιν ἴο (6 ενϑῦὴ ΏΪΟ παῖυγα! γ Δ] ρΡΌτισεΘ. ΤΠ 

τηϊχίωτγα οὗ τναῖοῦ δηα δϑῆδϑβ ἰβ ἴο γοπι)ὶπά πιεη οὗ τνῆαΐ ἴπογ 

ςοηδίβῖ, ἔογ ἱκηονϊοάᾶρα οὗ οπαϑοῖῦ ἴα (ῆ6 πιοσὲ ᾿Ποϊδβοσηα 

ἔογῃ οὗ ρυπῆοδίοη (226 υἱοξώηας Οὔεοργορίϊδις, ο. 11.;} ΜΔΏΡΕΥ, 

11.252). Νεεδάϊεβς ἴο βδαὺ, ἴδε γί δά πὸ βυςοῖ πιεδηΐϊηρ ἕοσ ἰῆ6 

ογάϊηδιν [εἐν. Βαΐ 5 Βδδυ τοσοῦ σάν [6 πλᾶύκῦ Ασοοτγάϊηρ' 

ἴο ἢϊπι, ἴα ρυγζροβα οὗ [Π6 τυποῖα τα ἰ5 ἴο βυπῦο 156 ἢ6 δηϊϊ- 

{Π 6515 Ὀεΐννεεη 116 δηα ἀδεδέῆ. Ὅῇα ροϊυϊίοη 45 Ὀδδη σαυκοά 

ΌΥ ἀεαδιίῃ ; δνεσυίῃίηρ ἰη ἴπ6 τῖϊα οὗ ρυτγιβοδίίοη πιυβὲ ροϊηΐ ἴο 

16  ἤδησα (δα γοάηθϑϑ οὗ ἴπ6 οον δηὰ [ῆὴ6 βολγίεϊ, ἔοσ. τοά ἱς 

(86 οοἴουγ οὗ ||: [6 ἔδπηαΐα βοχ οὗ ἴπ6 δηϊπηδὶ, ἔογ [Π6 ἔδηγδῖθ 

5 6 βουζγοο οὗ [πε : [ἢ6 σεάαδγ, ἴοσ σδάδύ τνοοά 15 ᾿Ἱποογγαρίιθίδ ; 

δηά 50 ἔογίῃ. Εοζγ δηοίΐδμού βυρρεϑίίοη, 566 35)32. συ. ““(Ιεδη,᾽ 

δ 16 “ὦ ἥ". 

Το Οππτείϑιίδη ἱπίεγργείεγθ (ἢ ὁ. γᾶν ἔγοπι ἐδ ἤγϑὶ (ορ. Ἡξςδ. 912 ἃ 
ΔΘ δοορα ἴος δ᾽ερογιβίηρ.---ἰὁ ἴΠδηι, ἱπάεοσ, τ1π6 πιεδηΐηρ οὗ {πὸ τἰϊθ8 
δεγα γεσογαάςα νὰ 5 δνίἀεηΐ, ἴο 86 ετννβϑ οῦβουγε (22. οὗ Βαγηπαδας ηἢ. 1η 
βαγηπαδας (ς. 7) ἴἰΒς ΔΙΙΕΡΌΓΥ 15 δἰγεδαυν εἶα δογαῖς, Ὀυϊ Ἰδίογ ἃ ν88 πλυςῇ 
πογὸ ΠΥ ἀονεϊορε. Μδην οὗ (πε γεαυϊταπιθηΐβ οὗ ἴΠε ἰανν, βυυοἢ 85 ἐπα 
βροί[ε55πη6558 οὗ ἴῃς νἱ οἰϊπιὶ δηά [8 Ὀεΐηρ Ὀυγηὶ ουϊϑίάα [ἢ6 σαπρ, Βα δη 
οὈνίουβ πηοδηΐϊηρ ἴογ ἴπα αἰϊερογίϑί. Αυρυβίίπες ἴῃ 5 ἰδ την αἰδουββίοη 
(Θι οί. ἐς Νίωπι., Νο. 433 ἰὼ. Μίρης, }αϊγοϊορία Ζαίΐζίπα, χχχὶν. 712-37) 
ἰηἰεγργοῖβ δπηοηρϑβὶ οἰπογ {πίη ρ5 ἴῃς νἱο(ηλ [1561 88 βυπιρο ϑίηρ ΟἸγβὲ ἴῃ 
τς βοβῇ ; (86 διηδὶα 5εχ, ἰπ6 ννεδίζηθϑα οὗ ἰἢς ἤδβῃ ; {π6 γεὰ οοΐοιτγ, (Π6 

δίοογ ραϑϑίοη ; {πε σδάδγ, ἤορε ; ἰ!ε Ὦγβϑβορ, [δι (αυδδ οὐπλ 81: Βογῦδ 
Βυπ}}15, γααϊοῖθυ8 Ὠδεγεὶ ἴῃ ρεῖγα); ἴπῸ βοδγίεϊ (ῃγεδά, ομδῦϊγ. [πὸ ἰδς 
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Ὀυγηΐηρ Ὧδε 5668 ἃ ϑ'ρῃ οὗἉ ἰῆς τεβϑυτγγοοιίίοη : βίῆοα γα ἡδίυγα! ΠΥ δϑοοτχεῖς, 
Δῃά ψῆδί 15 θυγηΐς θοοοπΊο5 ὅγο. Τῇαῖί ἴδε νἱοζίηι 5 Ὀυγηὶ Ὀδέοτγο Ἐ]ο ΑΖζας, 

ρογίεπαβ αὶ Ομ γϑι 8 γοδυγγεοϊΐοη ν 85 νυ πεϑϑεα ὈῪ πόδα το ψεγε ἴα 
Ὀδοοσς ἃ τουδὶ ρυϊεϑίῃοοαῦ, ΤΤδε ἀεδὰ το πταῖτα πιθ υποΐδδη δὲ ἀεδα 
ννογκ8---δηά 50 ἔογίἢ. 

1-18, ΤῊΘ γῬχορασζαίίοι, οδοί, δῃἃ 080 οὗὁἨ Ἥὑδ0 Ὑαῖθτβ Ζοὺυσ 

80 ΤΘΠΊΟΥΔ] ΟΥ̓ ὉΠΟ]ΘΔΏΠΘΒ8.---Α τεὰά οον ψηϊοῦ ἰ5 σπου 
ὈΪ]ο πιῆ, δηὰ δ45 πανοῦ Ῥογπα ἴδε γοΐςτα, 158 ἴο 6 54 η ουϊϑϊα 

[π6 οαπιρ, ν.3"; ΕἸ ΑΖαγ ἰ8 ἴο βρυίηκὶα βοπια οὗ ἰἴ5 δἱοοῦ 
βανϑη {{π|65 ἰοιναγάς [6 ἴδαπί οὗ πηδεζίηρ, ν.ἤ; ἴση ἴῃ οον---- 

5ίη, βοϑῇ, Ὀ]οοά, δηὰ ἔδοδὶ πιδίϊογ---ἰβ ἰο 6 Ὀυγηξ, ν.ὅ; ΜΠ 

τῆ6 4ϑῆεβ, οδάδαγ νοοά, “" ἤγβϑορ," δηά ςοδγίεϊ τῆγεδα ἂγὰ ἴο 

Ὅ6 πιϊηρίεά, ν. δ; (Ὡ6 ψῃοΐα οοηδεςαξξ [ἢ ᾿ηρτεαϊεηῖς οὗ {8 6 

ἐς τυν2αῖοτ οὗὨ ἱπηρυγτγ,᾽ ν.ϑ.. Ενεγυ οὔδ οοηοογηδά ἴῃ πα ργα- 
Ραγδίίοη οὗ 115 τναῖοσ 5 τεηάδεγεά ὑποίεδη, ν δ 10. Ἐνεγυ ομα 

ἀεβ]εα Όγ οοηΐδοῖ ἢ {πες ἀδδά 5 ἴο μιαῖ ᾿ϊπ|561} βρυϊηκίοα 

ἢ 115 ννδῖοσ οἡ {πὸ (Πἰγά δηὰ βδανθηςῇ ἐδν ἔγοτη ἀθαἸθπηθηξ, 

αηάδγ ρδίη οὗ Ὀεϊηρ ““ οὐ οὔ"; δηὰ [ἢ οἡ ἴΠ6 βανεηῖῇ ἀδγ ἴο 
γϑοονοσ δ5 οἰεδηηθβϑ, ν. 11:8. 

1. ηκίο οτος πα .41570᾽] 2' π.; Μοβεβ οἠϊυ 15 γεοορυϑο 
ἴῃ ν.3.--ΟὉ, 7Τλϊς ἐς ἐλθ εἰαίμίο ο77 ἐδ ἰα:0}] οὐ “" τεδομίηρ " (πρπ 
ΠΠΠ); αἷϑο 41 ἢ; ορ. ἔδα 5ἰπιαγ ἀουθ]α ρῆταβαε ὈΘΦῸ Πρπ 
27. ,χοἶϑ ., - Φροακ)] ἴπ6 Ἡδῦγεν 15 βίηρ. (Ἴ31); Μοβββ ἰ5 ἴΠ6 
5 δ]6οῖ : ορ. 15 η. -- Ζαξ ἐλεν ἑαξ πρίο ἐλ66] ἴα ναγὺ ἤεγε 
υϑοά (πρὉ) 15 ῃοΐ ἴΠ6 5απι6 85, Ὀυΐ νΙγίυδ!Υ σγῃμοηγήουβ ἢ, 

[Πδξ σοπιπιοηΐν ταπάδγεα “Κ Ὀγιηρ " (8527); [π6 ἔτννο ἱπίαγοῆδηρε 
ἴῃ [μδὲν. 125: 8.--- γ»γθαἹ σοτῦ] τὸ υπηδίιγαὶ! οοΐουγ 15 ἱπξθηαδά: 
ἴον ᾿ἰπουρἢ πε τννογά Ἵν δ {Ππ|65 ἀδεηοῖος ἃ Ὀγ]]Π]}Δηΐ γαα σοΐοιιτ 

(α5 οὗἩἨἁ ὈΪοοά), 18 15 αἷϑο υϑεα] ψνῇθγα ννα ϑῃουϊά γαΐμεσγ βρεδῖς οἵ 
ἃ Ὀγτονῃ οἵ γεάάϊϑῃ Ὀγονη (Ζεοῖ. 18, ἡ. 2589. οὐ]͵]ΘηἘ115); ΟΡ. 
ἘΔ. 873. Ἡρρτγον ἴογπϑ ἔογ οοἷοιτ οῦα ἢοΐ ὈΓΘΟΙ͂Βα : 566 

σ. ΝνΝν. Τμαῖοδεν᾽β αγί. “" (οϊουγ᾽ ἴῃ Ηδϑξίηρβ᾽ 5.8. ΨΝὮγ τς 

οονν δά ἴο 6 γϑά 5 υποργίδϊη. Ῥοϑβϑιθῖὶν Ὀδοδιιβδα γοὰ 15 16 

οοἴΐουγ οὗ ὈΙοοά ; 50 ἴῃε οοἴουῦΓ 85 σοιητηοηἶΐν υπάσγβίοοά 

Όν [Ππ6 αἱϊερογίβῖβ. Βαῖ τ6 δαυϊναίθησα οὗ τεά δηά Ὀϊ]οοά ἰ5 

αἶξκο ογίπηίνα (ΟΡ. Οἷαν Ταρα]}, 5]οοαὐ Οουσραπέ, 236 {.). 

Οη πα οἷδε ἢδαηά, ἰπ τῆς οβδγιηρα ὉΥῪ ἰῇ ΠοπΊδης οἵ 

το 5 ἢ - σοίϊάδῃη ρυρρῖεβ (ζῆ σαροδ) ἴο πιαῖα ἴῃς σγορξ 

στονν τῖρα δηά γυάάγ, δπὰ οὗ γε -αϊσεά θη, νῇοβα ἀϑῆθς ννεγα 
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-οδιίζογεά ὩΣ τυϊηποννηρ ἔδηβ, δπά οὗ γεὰ οχϑὴ ὉΥ πὸ Ἐρυρ- 
τίαπβ, Εσγαζες (8. 11. 311) 142, 2541.) ἀεΐεοϊβ ἃ Ξυπῦο 15Ππὶ 

οὔ ἴα τυδάγ ροϊάδθη οογῇ.-- -Τ 86 αηϊπηαὶ 15 ἃ ἔδπηδῖθ, ἰῇ {Π|5 

ΓΕΒ] Ὡρ᾽ 8η δηϊτηδὶ ὈὉσουρῃξ 85 ἃ 5)η-οὔεγιηρ,, 615, [δν. 43 

56 χ410,. δΔηά {πΠ6 Δηϊπ)αὶ υϑεα ἴῃ {πΠ6 τῖα ἀεβογ θεά ἰη Ὠΐϊ. 211-9, 
Βυῖ τ1Π6 ἴεγηι 566 (Π8) ἀοε5. ποῖ ἀεῆηβ {π6 δρ8 οἵ σοπαϊτοη 
οὗ ἴῃς δηϊπΊα]; 18 πιθδῃβ 5Ι ΠΊΡΙΥ 84 ἰεηγδὶα οὗ ἴπ6 Ὀονΐπα [κηά. 
“Ἡεῖξεγ" (ΕΝ.) ἰβ ὑσοηρ; ἔοσ ΠῚΘ 5 υξαά ἴη σ 9. 67 οὗ οονν5 
παι μαᾶὰ Ὀογηδ οαΐναϑβ; ορ. δἷϑο ]οῦ 2110 δηά {πΠ6 πιεϊδρῃοτγίοδὶ 
υ56 ἰη Απι. 4. Νὸογ ἀο65 ἴπε βροοϊβοδίίζοη ἰδὲ 6 δηϊπιαΐ 15 

Ὥδνοῦ ἴο ἢᾶνα Ὀδδθη γοκεα πϑοσββαγν ἱπιρὶν ὑπδΐξ ἃ Πεῖΐου 15 

ἰητϊοηδεά; ἔογ ἔπε Κίπα οὗ σ 9. 67 τὰ 8'50 βιιοῦ 85 ἢανα πανοῦ 

Ὀείογα Ὀδεη γοκαά.---ὐα ἐζέθες, τολογοη 4.676 ἐς πὸ (ο76ο:] ἴον ἃ 
βἰ παν τεἀυπάδηςε οὗ εχργαββίοη, ορ. [κδν. 22} (Η). Τῇῆε οον, 
{|Κκ8 ἃ βδογίβοϊαδίὶ δηϊπιδὶ (6... Ὠ1. 171, [μεν. 223208.). 15. ἴο 6 ἔτεε 
ἔγοπι δυο ἀείοοί5. 85 ἰδ πΊθη 655 οὐ ὉΠ ηη655.--- ζῦῥονι πολίολ α 

γοξο λα πουον σοπι6] (Ὀν πον πον δ ἼΦΨΕ) τ 5. 6 ἔ; ορ. Ὠΐ. 213 

ὦν ποῦ δὶ ἼΦΝ): ορ. 1π6 ἄξζυγες ἀπά ἐηγερος οἵ ἴῃθ Οτβεῖκβ 

δηᾷ [1,αἴϊη5. Τῇα δηϊπιαὶ 15 ἴο Ὀ6 οπα ἰμαῖ πα5 μανοῦ Ὀεδη ιι5εα 

ίογ ργοίδῃδ ρυζροβθβ. Τἢΐϊς ὑγονι βίο ἰ8 ηοξ πιδάδ ἴογ οοννβ 

οἤεγεά δ5 βδογιῆςθβ. Τῆς οοὺνβ Οὗ 1 5. 67 ἀγὰὸ ἰηάεδά υἱεἰπγαίοῖν 

βδογ δορά (ν.15); Ὀαξ {παν ἵνεγα ποῖ βεϊεςϊβά ἔογ [5 ρυγροβα. 
Νεῖῖδον {πε Πεϊξες οὗ Τῖ. 21, ποῦ {π6 τεὰ οοὺὖν (5ε6 Ῥεῖον) 5 
οἥετγοά 85 8 ϑδοῦιβοα; Ὀυΐϊ ἴῃ δδοῦ Ἵδϑα ἴπ6 δηϊπΊδὶ ἰς βοϊδοϊοά 

ἔογ ἃ βρϑοῖδὶ βδογεα ρύυγζροβξθ, δηά ἴοσς ἰ᾿ϊς γθᾶβοη πιιδὶ Ὀ6 οὔθ 

(δὲ 5 ποῖ ῥγενί οιιϑῖν δ ιτἰι5εα ἔογ ογαϊπαγυ ἀοπιαβίϊο ρυτγ- 

ΡΟΞ65 : ορ. {δα οδβὲ οὗ ἴπ6 βιβίρογη, Ὠϊ. 1.519-- -Τὴς [εν 15 ἢ 

ἀοοσοΐοτβ αἰδρυϊεά δρουΐ {πε ἄερτεα οὗ γεάμϑϑβ δηά ἴῃε δρὲ οὗ 

π6 οονν ; πιοβκῖ ἀρτεϑά (δαΐ 1ἴ σησδί Ὀ6 δἱ ἰθαϑσῖ ἴννο γεδῖϑ οἱά 

(ἴῸτ ἃ ΠῚ ψουϊά Ὅς οἱάες ἔμαπ 4 πῦ)}), δῃὰ βοπιῈ δάπιϊ θά 

τὲ 1 τηρθξ Ὅ6 85 οἷά 845 ἔνε γθαγβ. Αϑ ἴο ἴῃ6 οοἴουγ, Ξοπηα 

πχαϊηϊδίπεα παῖ ἴῆ6 ργεβθῆοα οὗ ἔννο ὕἱδοῖς οὐ ψὩϊῖϊα ἢδῖτς 

γεηἀογεα δὴ δηϊπιδΐὶ πηϑυδθ]ς (ΣΦ αγαλ, ο. 1. Δ); (ἢ 5 τπῖᾶν Ὀ6 

ΤὭΘΓΕ Ἔχίγανδοδηοα, γι ϑίηρ' ἔγοπι δΥΓο ΘΟ ΒΥ οοπηδοίϊρ᾽ ΠΟ ὉΠ 

1} ΠΟῚΝ ἴῃ ἔπε σεῆβε “ΒΟΥ ταὰ ᾿ (5ο δ,δλργξ); Ὁιν ἃ 5ἰπηϊδτ 
ΒΟΓΠΡΌΪΟΒΜΥ ἰ5 δἰ Πρυϊοα Ὀγ ΡΙυϊαγοῦ (2.6 7516, 41) ἴο {δε 

Ἐρυριίδηβ ἰη [86 οποῖςσα οὗ {πεῖν γε νἱ οἰ π|5.---8. 4π4 γὲ ελαι 
φδίνο 1] {ἴχ6 ρ[. συδ]εοϊ 'π δοοογάδπος ψ τ ν.Ἱ; (Ὁ καὶ δώσεις, 
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ἔο]οννϊηρ ἀρ ἴΠ6 4“ 5ρϑδῖς " δηά ““ἔογ {μιε6" οἵ ν.3.--- 70 Εἰδ “5α’7] 

1πΠ6 ργερδγαίίοη οὗ [6 “" ννδῖδζ οὗ ἱπιρυγιῖγ ᾿ δηϊδ1:15 ρο!]υτίοι ; 

ἤδηοα ΕΠεΖαγ 15 ἰπέγυβίοα ὐὐτἢ 1ἰ, ταῖποῦ ἔμδη 1π6 ὨΙσ ῥεῖεϑὶ 
Αδίοῃ δἰ πηβοῖξ; ορ. ἴπα 5ίγιος Ἰηϊυποίίοη οὗ [κμαν. 2111 (Η), δπὰ 

αἶ5ο 1γὃ ἡ.--Α ὦ τ «λα δὲ ἑαξοη ομέσίἦσ ἐδ6 σαρῤ αγπα 5Ζαζη 

δεΐογα ἀρ] οὐ ἴπεβα ραϑβῖνα γεηάδεγηρβ, 5ε6 ρῃ!. ἢ. ΕΝ. 15 
οηἷἶγ στρ ὙΠ τεραγά ἴο ἴΠ6 βεοοηά νεγῦ. ὍΤῇα ἕδος δαὶ 86 
βδογϑά νἱοϊίηι 185 δἰαίη ουδια ἰῆ6 ΟΔΠΡ ἰ5 αυϊῖα ἀχοθρίοηδὶ, 

δηὰ 15 ἱποοηΞκίβίδης ΙΓ (δ6 νιον τδαῖ 1 ἰβΒ ἃ σδοῦβοθβ, 8) 

οἴεγιηρ ἴο Ὑδηνεῃ; τπ4ὲλ τ[π6 ἤσϑῃ οὗ οεγίδίη 5:η-οβ τη 5, 

σον Ῥταβθηϊαϊίοη δπά υηδεγροίηρ 5δουῆοῖαὶ τῖ65 δὲ {π6 αἰζαγ, 

85 Ὀυγηΐ ουϊδ 6 τἴπ6 οδπὶρ ([μεν. 4115 31 817 ΟἿἹ τ6 : ςρ. Εχ. 
2915), ἰβ οἷν ἃ ραγίϊαἱ ρδγδι]εἱ, δηά ἕο ῬῈ αἰ βθγθηεῖν Ἔχραϊηεά 

(ορ. Ρ. ὅς, 209 ζ.). Νοτ 15 1ἴ ἃ οοητρίεῖα Ἔχρίδηδίοη ἴο οἱΐα 51 Ὁ 

δηᾷ ἴο 5αΥ ἴμδὶ ἴΠ6 νιοζπιὶ, πανίηρ γαίδγεηςα ἴο δαί, 15 ἴῃετγα- 

ἴογτε τεσχονδὰ ἔτοηπι ἴῃ6 οαπιρ. ΜΝ. Ε. ϑηῇ (Κ᾽ 62. οὐ δεηεἼες,} 
254 {Π,, 3274.) οἵας ἃ πυπιῦεῦ οὗ ἰπβίδησθβα ἔγοηι οἵμεσ γα- 
Ιρϊοηβ ἴῃ  Ὠι ἢ υπλλη βδογιῆοεβ ναγα Ὀυγηΐ οὐδ 46 [Πε6 ΟἹτΥ.--- 
4, ΕἰεἾαΖζἂᾶγ 5 ἴο βρυϊηκία (Π|Π; οἵ. ΡῪ 1817 η.} δοῦγα οὗ [6 ὈΪοοά 

οὔ {πὲ οοιν βδανδθη εἰπιε5 (ορ. ἴμεν. 46 17 σϑἱδ. 19) ἐουναγάϑβ μ6 ἔγοηΐϊ 
οΥ ἔπ τεηΐ οὗ πιεοίηρ ; [|18, ΔρΡραγθηγ, 15 ἴο ᾿παϊοδία ἐμαὶ [ἢς 

οοῖν 5 βδοσεὰ ἴο Ὑδῆνεῃ.-- -ὅ. Τα οοὺν 15 ἴο 6 Ὀυγηΐ δητγα 

ἴῃ 6 5ίσδι οἵ ΕἸείαζασ. ΜΝ οἷαυβα δ, ορ. ἴδε βοπιαννῃαῖ 
ἀἸ γ ΤΥ Ἔχργοϑβϑαά αἰγθοϊίοηβ οὐ ἔχ. 2015, [,μὲν. 41} 817 τό ΣΤ; τῆς 
Ῥτδβθηΐ 15 ἴδ οἡΪν ἰπβίδησα ἴῃ ψῃϊοῦ [86 ὈϊΪοοά 15 ἄδδ] τ 
ἴῃ {π6 584Π16 ᾿ΝΑΥ 85 ἴα βίη, ἤεϑῇ, δηά ἔεοδὶ πιαϊζογ (Ὁ 78) ; 
δηᾶ {Π15 ἴον ἔπ6 γτϑθάβοη παΐ ἴπ6 ὈΪοοά οὗὨ 411] βδοῦβοθς τνᾶβ 

ἀτγαϊπεά οἱ εἰἴπαγ ἴο Ὅ6 ἰοβϑϑα δραϊηβδί (ἢ6 αἷΐαγ οὔ υϑϑὰ ἔογ 

βρη ΚΙ ρ.. ΟἿΪΥ αἰ Ἔχοθρίοηδινυ, ἴοο, ννᾶ5 (Ὧ6 5ἰίη οὗ ἃ 

βδογιῆοα Ῥυγηΐ ([μεν. 411 30),.--6, Οδααν, ἀγδοῤ, αμῶ σοαγζε 
ἐλγεαα7 [6586 αύὸ οαβὲ ἰηΐο {π6 γεῖ Ὀυγηϊηρ σαζοδβα οὗ 186 οονν 
δηά γεάδυςοά νι 1 ἴο 4565, 580 πὶ τ (ἢ αϑῆδβ οἵ [πὲ 

οονν {παν ἔογηι [86 ἱηρτααϊεηῖβ οὗ ἴδε οἰδδηβίηρ πιχίαγο. ΤὯδ 

ι..56 οὗ {πΠ6 5Ξ4π|6 ἴῆτγαα οὐὔ]δοίβ ἴῃ [μον. 145 δ: 49. δ.. ζῃ Π6 τὶξα οὗ 
Ρυπβοδίίοη ἔγοσ ἱθαρύοσυ 15 ἀϊεγεηῖ; ἴογ ἴἤθγα 1 Ἄρρθδγβ [δῖ 

ἴπῸ σδάδν δηα ἤγββϑορ, Ὀοιυηά ἰορεΐμον ὃν ἴῃ6 δοδγίδθξ, ἀγα υϑϑά 

85 ἃ 5ρυτ Κίον ἢ νι οἢ 186 ΠΙαυὰ 15 ΞρτὶπΚὶεα οἡ ἔδα ρεβοη 

ἴο 6 οἰςαηβεά : ορ. {86 δὲ οὗ τῆ6 Ὀυποῖ οὗ ἤγδθθορ Ὀεῖονν ἰη 
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ν.18 δησ ἴῃ Ἐχ. 1225. “ἢγ55ορ;,᾽ αἴϊαγ ἴδε ὕσσωπος οὗ (ἄ, 
ῖς [πε σοηνοηϊςίοηδὶ γεηάδογιηρ οὗ 6 Ηδρ. 2ι[ΟΡοδε; υἷ ΔΡΡδδγϑ 

ἴο Ὀ6 ννγτοηρ, βίποα ἤνεορις οὐἠοίραϊές, ἵ,.,), 15. Ὡοΐ ἡδίνα ἴο 

ῬαϊἊεςίιπο. Τηδὲ βοπια οἰ πδίηρ ρΡἷαπί 18 ἱπίθηάδά, 158 οἷδαγ 

ἔγοτῃ στ Καὶ ".3(4333. Βεγοηά {Π]15 411 15. νεγὺ υποογίδίη. ὍΤῆδ 
ανουσγῖία ἰἀαητἰβοδίοη 15 ἢ [η6 σαρογ ((αδῥαγὶς τρίηοβα), ἃ 
νιν! στεεη ογθαροῦ Μ Ὠοἢ ρτονβ, δπηοηρϑὶ ΠΊΔΩΥ ΟἴθαΥ Ροἶδοθϑ, 

οὐ πε νν4115 οὗ δγυβδίἝεπι,, δηᾶ ννᾶβ ἢο]ά ἴῃ μΙρἢ δϑίθε ἔογ 115 

οἰδδηβίηρ δηὰ πιεάϊοϊηδὶ ργορογίίθθ. εν ἢ ἰγδαάϊτίοη τί εγ 

ἕανουτϑ Ογίραριρι τηα»,ογαηα, ἴ,.. (α Κη οὗ πχατήογαπι). Ἐ ΝΥ μαῖ- 

δνογ {Ππ| ρἷδηΐζ, 1 ννὰ5 ἀοι Ὀ61655 τἰιϑεα ἴῃ [ἢ]5 δηά [6 ρδγδ]]ο] 

γιῖα οὐ ρυτγὶβοδίίοη ἔγοπι ἰεργοϑυ οὐ δοσουηΐ οὗ 1:15 οἰθδδῃβίηρ' 

Ῥτοραοσίίεβ (Ρ5. ςιϑ0), ὙὍὙδΠδ βοδγῖθξ πγοδά ννὰβ ργεϑυτηδοὶν 
«οἱδοοϊοα ἔογ 1:15 οοἷουτ, ἔογ [᾽δ6 54π|6 οὔϑουγο γϑᾶϑοῃ {Παῖ 

τεαυϊγεά ἰἢ6 οοἷν ἴο ὃδ6 τεά; [Π6 οεάδγ, ρεγῆδρϑ οἡ δοοουηῖΐ 

οὗ 15 βουπάποβϑ δηά εἽπάυγδησθ, δηὰ 1:5 βυρροβξεά ρῥγορεῦίυ 

οὗ ἱτπιραγίηρ ἴπ656 αὐ.41}{165--τ-ἃ νἱγίι6 δἷσο δἰισιθιυϊζεά ἴο {πα 

Ἰυηῖρογ, ν Βῖοἢ πίδὴν ἡ ἄγριθ πιυϑδὲ Ὀ6 ἱπξεπαάεά Ὀγ {πΠ6 ΗΘ. Τὴν 

Ὦδγα. ΡΥ γαπιδγκβ (27). ὈΚ.. χνὶ. ὃ 76) : ““ (βασι οἷδο ρεγυποῖα 

τηδίογιθϑ 60 {ΠΠ681η} 60 σᾶγίεπὶ βοηξ; ᾿υπίρεγοὸ δδάδπι νἱγίι5 

αυξ5 οεάτο.᾽" Ναυπίογοιιβ πιραϊοϊηδὶ αὐ811{|65 ἢ ΠΙΟἢ σοάδγ 

Δηα ἤγββορ νεσγα ογεάϊξεά ἰῃ ἔπε δποϊθηΐ ννοτ] ἃ ἀγα τηθηϊτὶοηδά 
Ὁγ ΡΙΊΩΥ ; 566 {86 [πάδχ ἴο 27}... ἴῃ 511ερ’5 εὐϊίοη (αοἴδα, 1857), 
5.. "“ (δάπιϑ " δηά “" ΗἩγϑβοριι5."-- 7 ζ. Τῇε ῥγίεβε δηὰ {πὰ πηδη 

ὑὯο δοίην Ὀυγηΐ [ἢ οονν ἀγα δἰτκα γοηάδεγαά υποΐεδη ὉΥ ἴΠεῖγ 

ἀμεῖεβ; {πεν πιυϑὲ τναϑὴ {πεὶγ ρογβθοηβ (ΟΡ. [(6ν. 15. 24155275) 

δηᾶ ἐπεοῖγ οἷοίπεβ (ορ. [καν. 1135. 38. 40 τε Δῃά 24.557}; δἵ πε 
οἷοβα οὗ ἀδὺ πεν γεοονος ἴπεῖγ οἰθαηη6585 : ορ. ν..0, ΘΙΠΊΠ] Δεῖν, 
506 οὗ ἔδοξα ψῆο ᾿νοῦ σοηοεγπδά ἴῃ ἐμα τε οὔ ἴτε ΠΔῪ οὗ 
Αἰοησπηδηΐῖ, 1Π6 εἴοςξ οὗ ψ Ὥοἢ ννᾶ5 ἴο οἴδθαηβα ἴῃ6 Ῥθορίβθ, δῦα 

{Βεπιβοῖνο5 τεηάογεά ὑποίθϑδῃ : 566 [,ὰν. 1636. 38. ορ. (6 ποῖεϑβ 

θεῖον οὐ ν.᾽",---ορ δὶ ἐλδ φυσπίηρ)] (Δ νΠ ἽΝ) 50, 5 ἀεδηΐηρ 
{πὸ οἷοβξα οὗ (6 βῃογίεββ) ρεγ οά οὗ υποϊδδηηεββ, [κον. α1295- 51. 
811. 301, 1.45.1 ς 5 -8. 101. 161. 19, 31.283, 7 1.,156. ΝῺ, τοῖν 31. (411 Ρ); [μεν. 

“ Τηϑίγαπι, λία ωγαὶ ΗΠ ἰσίονν 97 ἐΐλε Δι δσ, 456 ἴ. ; Ἰιὄνν, ἄγαν. Ῥἤαρδέρι. 
"παρεδηι, 94; δῃά ἴῃς ΒΊΌ]6 αἰἱςιοηδτγίεβ ὑπ ον “ Η γ5500 " ; α'3ο 258. ςν. 
“ δρεγ-ογγγ." 

1 ὅεο, Ἔϑρεοῖδ !ν, Ῥοβ ἰη Ηδλϑίηρβ' 28. φῦ. “Οεάατγ." 
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225 (Η)ὴ1. Τῆε βᾶπια ἰδύπιὶ οὔ {{π|ὲ 5 αἰ γε Εἶν ἀδβηκά 1η 
ἈὨι. 2312 (ΘΠ 32}. .. 2ῚΨ Π)80).---Θ ἢ Α πιδπ σεγαπιοηίδ!!ν 
οἴδδῃ 15 ἴο οοϊϊδοῖ ἴῃ6 δϑῆδβ δηά ἀδροςῖς (Π6ηὶ ἴῃ ἃ οἰδδη ρἷδος 

ουΐδιάα [πε οαπλρ, νοτα ἴσου ἀα ἴο Ὀ6ὲ Καρί ἔογ πιϊχίηρ, 85 

Οσοδϑίοη ΠΊΑΥ ἃγίϑα, ΨῈ ταπηΐηρ ννδῖογ ἴο ρτοάιϊοα “ὁ τναΐῖογ οἵ 

παρυγῖγ," ν., ὙΠῸ πδὴ νῆο Το ]εοῖβ [Π6 45}65 5 γεπάεγοά 

ἀποίδδη ὉΥ ἴπ6 ἀν (ορ. ν.1" 511.- γγαέον οὗ ἐριβιεεγέζν] (ΤΣ) Ὃ, 
αἶθο ν.}5. 39. ,133;: ΠῊῸΠ Ὃ ν.31 7) 6. νναΐῖοσ ἔογ {π6 γαπιονδὶ οἵ 

᾿πρυσ : 566 ἢ. οἡ ““νδῖογ οὗ σίη (πε Π Ὁ) 87. (ρ. Ζεοῇ. 
131 “44 ἰουπίαϊῃ . . . ἔογ [6. ἴογ ἴῃ τεπιοναὶ οἱ 5ἰη δηά 
᾿πιρυγίγ." Τα ἴεγηι ΠῚ), ΨΒΙΟΒ 5 αἷθο υδεά οὗ πιοηκίγιδ- 
[ἴοη, ταίεγϑ ἴο σδγδπιοηῖϊαὶ ἀποίεαπηθθα ὑπάδτ [15 δϑρεοΐ οὗ 

βοπιεῖδίηρ [Πδ 15 δ πογγθηΐ, ἰο 6 Ξῃιιπησα οΥ ἀνοϊάδά ; ορ. ἴπΠ 6 

ἢρυγαῖϊνα υ86 οὗ ἴῃ νοτγά ἴῃ ΕζΖεῖς. γϑὲ, ὙΒα τοοῖ ἴη Ηεῦ. 
δΔηα ΑτγδΌ. πιθδης “"ἴο Ηδε ἔγοχηι᾽" ; 10 Ατδπὶ. “"ἴο δῇροπιιηδίθ ᾿ἢ 

οὐ ““ βῃσγιηϊ ἔγοηι" (Ξεα Β.8Β.).---2 2, ν!Ζ. τῇ6 οονν ἴω τεἀπορα 
ἴο ἀϑῆεβ, ἔς Ω ηιδαης 97" γεπιουΐπρ 51] ορ. (ἃ (ἄγνισμα); {πε 
Ηερ. ΠπεΠ (-Ξ “51 τεσεῖϊνεα ἃ ηυπροῦ οὗ βοοοηάδγυ πιθδη- 
ἰπρϑ, δυοῇ δ8 ““ρυηϑῃπιοηΐ ἔογ 51η,᾿ ““οἤεγίηρ ἴογ 5Ἰη: 

1Π6γα 185 Ὧ0 πδοθϑϑυ ἴοσ δάορίϊηρ {πὸ ἰαϊίεσ θθηβα μογα; ἰΐ 

τνουϊά 6 ροϊηῖ.655. Μογδονθϑι, απ κα δοΐιδὶ βδογιῆοιδὶ οὔδοσ- 

ἴηρ5, [Π]15 οοιν 15 ποῖ 5ἰδίη δὲ π6 βαποίιδγυ.---108. Όρ. ν.ἴ".-- 
100. Ορ. τς διδῃ, .- ὄ 11]1-18. Τουοσπίηρ ἃ ἀδδα ρεγβοη δπέδιϊς 

ὉΠοΟΙΪεδηηδδ5 ἔοσ δ ἰεδαϑί βανθὴ ἄδγβ: δυὲ ΌΥ τηδίκίηρ τ.56 οἵ 

[Π6 ““νναῖογ οὗ ᾿πιρυγιῖν "ἢ οη ἴδε τηϊγὰ δηά βονθητῃ ἀδγ5 ἔγοπι 

ἀοΠ]οπιθηῖ, ἴΠ6 υποϊδδηηθθθ 15 τοπιονοα δὲ ἴπδ δηά οὗ {παῖ 

Ρογοα ; ἔαϊϊυτα τυ ἴο ταπῖονα ἴπεῸ ὑποϊθδηηθθ5 15 ρα Π15Π6α 

ΌΥ Ὀείηρ ““ουξ ο."---11. 2726 ἑλαέ ἐομσλοίλ ἐδλε “ραδ, ευδη ἀν 

λιρματι (0»56] ΦΒ) 15 οἱβδγίυ υϑεὰ ἴῃ ν. δ οὕ τπΐ στ ΒΊΟΣ ᾿ 
15 Ῥοϑϑί0]6 ἴο οοπια ἰηἴο ρῃγϑίοδὶ οσοηϊδοϊ, 2.6. οὗ 6 σοζγρβε; 

δηά 50 [ἴ ἰ5. Ὀ6ϑὲ γεηάεγεά ἤδγα : ἴἢ6 ς ἴῃ ΦῸΣ 020 15. [ῃ6η ποὶ 

ϑεπαίϊναὶ (ΕΝ.}, Ὀυϊ δαπιπιαγιϑηρ (ΟΡ. ΒΏΒ. ρ. σ14δ). 866 

4150 55 ρῃ!}. ἡ.---Ίιλαλ δὲ πριοίσαη δευθπ 44).},85] [15 ΟΠ ΡΈΓ τα ΓΠῚ 

οὗ πποΐδδηπθβϑ (οξ. ν.ἴ, [Π6 οὈδεγνδηςσα οὗ νη οι 15 γεξεγγεά ἴο 
ἴῃ 1.21} (ΕἸ, 15 ἄτι ἴο π6 πηούα βϑύϊοιιβ ἡδίαγε οὗ Ὧ6 ἀδβίθγηθηϊ 
85 σοπιραγοά ψΊΠ τῇ ννῃϊο ἢ δηΐδι 64 ΟὨΪΥ οἠς ἀδγ᾽5 ἀεἢ]επχοηΐ 

(ν.1 π.); οἴδποῦ σδιιβεβ οἵ ἀεῆϊεσηθηῖ {πᾶὶ ἰαϑὲ βανθη ἄδυβ ἃγα 

πιδηβίγυδίοη δπά οἵδε ἰδϑυθς {[νεν. σ. 15), οὐ ἴῃς ὈΪΓ οὗ ἃ 
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τιϑῖς σὨΠἃ (1[μον. 1.23).---19. Ιῃ ν.19 ἔννο βργίηκῆηρβ, ομα οἡ {Π6 
τηιτά ἀδὺ δηά οὔθ οἡ ἴδδ βενεηϊῃ, δα αἱ οἰδασγίν γοαυϊγαά. 

ἼΒῸας 584π|6 τγεαυϊγαπιδηΐ 15 ργασυρροβεά ἤδγα ἰῃ οἶδυβα ὁ, δηά 

ταῖρῆϊ, ἢ αἰ που] γ, 6 τοδά ἰηῖο οἴἶδυβα ὦ δνθῇ 85 'ἴ οῖν 

βίδῃαςξ ἴῃ 3738. Βυΐῖ ἔογ ἽΠΠΩ" ἰῇ οἴδυβα ὦ τεδά, νἱἢ 5. (ἃ, 

“ΠΥ, δηά τγεηάογ --- 76 ηηιδέ τρριδῖρ; ἀύριδο (οτ, ροξ λΐριδοῖ 

2εγ1:51γι»66, 851. 38) ψλογειο οη ἐλθέ ἐλίγα ἠαν απὰᾶ οἡ» ἐλ 
σσυφηζἧ, απα 50 ὀδοοριδ οἴσατι; δι ὑγ θ οἷο ποέ τρριδῖγι ἀϊριδοῦ 

ον, δε ἐλίγῶ ἤἠαν αμᾶ οπ ἐλ τουοριέλ, 6 τοῦϊ ποΐ δοοομδ 

εἶξαι. --- 18. Εὐυοῦν ομὸ τὸῶο ἰομελοίλ α ἡεαα 26γπορι, 1.6. 

λέ οογῤδθο οΥΓ αὩν τπᾶπ ἐλαξ Ὅπᾶν ἄσυο αἸ͵64] ορ. ν.1}}.---“Παίλ 

εχ οα ἐλέ ἀἰποοίη οΥ αλτοολ), [(ον. τ581,- Τλσέ τοὶ σλαΐί ὅδ 
στΖ 9077] 918 η.--- γον 7ογασὶ] αἴϊαεσ [6 ργεοθάϊπρ ρῆγαβα οἡἱγ 

Οσσιγα δρδΐη ἴῃ Εχ. 1216 1, - Βοσαιδο ἐλ6 τοαίον Οὗ ὠμρεγν 
«σας νοΐ ἐλγοτοπ οὐϑῦ ἀϊζηι] 50 4150 ν. Ὁ; τΠ6 νογῦ (0) πιδδῃβ 
“10 ἤτον ἴῃ αὐδης165,᾽ 6.9. ἴῃ παπάδι]5 οὐ ον ἔς; 1 15 

αὐυϊῖϊα αἰπίϊποῖ ἔγοπι ἴη6 νεγὺ ΠῚΠ τὸ “"ἴο βργίηκίθ," ν.. 586ε6 

ΒΏΒ. ς:.ν. Ρ). [Ιπ ν.}9 ἃ γιῖα οὗ βρυηκίίηρ ἰ5 ἀδβογθαά; ἴῃ 

ν. Ὁ ἀρδΐη, {Π6 τνδΐογ ἰ5 ἀδθου δά 845 ἴἤγοννῃ ἰὼ ἃ αυδηξίγ. 

ΤΠ6 ἀἰϑεποῖ Υ ραϑϑῖνα νΌ. ἤοῦα ᾿ηάϊοδΐθβ παῖ {Π6 τναΐδγ 15 

{γον ονοῦ 6 ρούβοη ἴο 6 οἰδδηβεα Ὀγ δηοίδοσγ. 

2. ἹΠΡῪ .... Ὧ] ορ. 532 η.--ϑ3,. ἘΠΕῚ. .. ΚΠ) δν. τοϑα ; 6.-Κ. 1446]. 
(Φὰ τεπάεγβ Ὀοίῃ νεγῦβ ἴῃ ἴῃς Ρ[.--- ποῦ] (Ὁ εἰς τόπον καθαρόν : ορ. ν.9 38.-- 
ἄ, γ»2Χ.1} ὁ οπλ 8. --- 8. η΄] ὦ κατακαύσουσιν (οΡ. ἢ. οἡ ν.ἢ, δηὰ ἕον ηδ" 
αἱ εηὰ οὗ ν. κατακαυθήσεται.---8. π0] δ᾽ ἀοα5 ποΐ πιο ἐχογεπθη (ἘΝ.), 

δαΐ, πκὸ ὧδ. »»3 δηά Αϑϑυγ. 2έγύμ, {πε οογστις 7 ἐλιά ἐμ ἐοεέέρος : 5εὲ Ἡδυρί 8 

η. πη 52307., “7υάρε5,᾽" Ρ. 20.--- ὁ. γνσπι] (ἃ καὶ ἐμβαλοῦσιν ; Ὀαϊ ψτγοηρ!Υ: 
(μ15 νεγΌ, {|κ6 16 ργεοεάϊηρ δηά ζο]οινίηρ, γεΐεγϑ ἰο ΕἸε δζατ.---ὃ. Ὁ2 (1)] 
ᾧᾳ ὦ Ἔ κδηὰ οπς οἵ ἵνο Ηδςρ. Μ595. οη. ; ὁορ. ν.Ἶ: 19.19 2. ΟὯ2, σοπιηιοη 

αἴϊκος γπη, 15 ἡενοῦ υϑοαά δἴογ 039 Ρίε], ἀπά θυϊ οποα δες Ρυαὶ ([μδν. 15}: 
580 Ῥαΐεγβοη ἴῃ 52307.---θ. ἼὋκ ογα δηά ἴῃ ν.θ. Ὀυϊ Ὃν ν.}7; ποῖον 18 
1πη6ὲ ψοτά υϑεά οὗ 6 Δ5Π68 οὗἨ Ὀυγηΐϊ βδογῆςεβ, ΠΟ 58. 76τ.---ῖτη, Ὃ] 
ἘΝ. ““ναῖογ οὗ βεραγδίίζοη "᾿--ὦ [εν ϑἢ, Ὀυϊ ἱηοοτγτεςξ, ἱηϊεγρτγείδιίοη : ορ. 

[0η ἘΖτα 9.2 Ἰ)25 ΡΙΠῚ ἸΦΥΒ ΠῚ Ὃ (19. 665). Αποίπεον ἰγααϊπίοπδὶ δηά ἴη- 
οογγεοῖ ἰηϊοεγργοίδιίοη ἰ8 ““ννδῖεγ οὗ βργηκιηρ ἡ; 50 (ἃ (ὕδωρ ραντισμοῦ) 

ΕΣ (ἰοωοῦ» 1.30) ζΖ9 Ῥ Ἐδϑηι. ὙΤηϊθ βργϑδηρ ἔγοπι ρίνϊηρ ἴο πῸ {πὰ 
86η86 οὗ δα Αγλπι. "12 Ξ Ηεῦ. π|. Ἐδβῆϊ ἀεξεηάθ ἃ ὉγΥ ἃ τοίδγοηςα ἴο 
πν τε ἐἴο οδϑὶ" ἴῃ 1,6π|. 453, Ζεοῇ. 24. Βαὶ [Πε ηουῃ 53) ἰη Ηεῦγεινν αἰννδγ8 
πιο Π5 “ὁ ἱπηρυγΙΥ "᾿ ; Πρ. δ... ΕΖε, 9}}.---10. πη} Ο..-Κ, 1448.---1. κ5ε}) Ὀ τ. 
Τεριδές, 1225. 8. τοδὰβ Ν᾽; Ἂορ. (ἃ.---18. δὴ κῦ ΠῺ) Ὃ] δοοὺ. νυν ἱἢ ρᾶ55. : 
Ὀαν. γοῦ.; α.-Κ, τ2τια δ᾽; οἰμεγινῖδε ζδη. 11. 3490. 
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14. 95 ΤῊϊς σδοϊΐζοη τοροδΐβ ἴῃ ργεαῖΐον ἀεῖδι! δπά ἴῃ βοιῃε- 

νν δαὶ αἀἰϊεγεηϊ ρἈγαβθοΪοΡῪ [δα ϑβυϊδβίδποα οἵ ν.11-13.-- τῆς 
οσσδϑίοῃ, εβεοῖ, δηὰ πιοδηβ οὗ γεπιονδὶ οὗ ἀεπὶοπιθηῖς Ὁ ἔπε 

ἀεδά. 

Απιοηρς ἴπς αἰ!βόογεοηςδ5 οἵ ρῃγαβοοίορυ ποῖς {πὸ αἰ ἔεγοηΐς 8789 οὗ εἐχ- 
Ῥτοϑϑίην “ΔΩ ἀοδὰ Ὀοαγ ̓ (νι ν.}}}. 18. οἵ, ν.}8.. 180) φηΐ ἰῆς ““4586ς " 
οὔ (δε οοὖν (Ἴκ ν.ϑί , τὸν ν. Ὦ ; οἷς 4130 {πδὶ ΡῈ) 15 υϑοά ἴῃ αἰ ἔδγοηῖ βο) 565 
ἴῃ ν.}} (ςρ. ν.32) δηά ν.}8 (ερ. ν.3) ; δηά, ξυγίπες, οἴ. ν.}3 αηὰ 193, αηὰ ὑκσ᾽ τιπο 
(ν.39) τυ ϑκῖσΣ (ν.}8), ἀπ κϑὸ ΠΗ ΠΡΟ ΠΝ δηά ΜῈ κΌΟ (ν. 39) τνῖἢ Ὁ τὸ 
ΝΏΘ Γ᾽ διὰ Δ) κξὸ (ν.}2), 

11 15 ποῖ ὑπ] κοῖγ, ἐπογείογο, [δὶ ν. 23 δηά ν. 118 τυοσγὰ 
ΟΥΙΡΊΠΔΙΥ ἀϊδηοϊς ἴαννβ, τ ΠΙοἢ μάνα Ὀεοη σοπιδιπεαα ὉΥ ἴδε 

οομρῖογ ἔογ πε βαΐκα οὗ σοπιρίεΐθδπεσβ. Εν αἰβεγοηῖ νίθνν5 

ἃ5 ἴο πεῖν γοϊδενα δηί αυϊγ, 566 αῦονα, Ρ. 242 ἔ. 

Ἱ4 {ΞΟ Α ἀεαῖϊῃ ἴῃ ἃ ἴεηϊς ἀδῇῆϊες 411 ρούβοῃβ νῆο γα ἴῃ {δε 
(οηΐ δ ἴπ6 {1π|6, οὐἡὁ ΝΟ δηΐοῦ 1ἴ δ ἴπ6 τη16, δΔηα 411 υποονογοά 

νε5561ῖ5θ. Τῇα ἀεοἤίεπιοηξ ἴῃ [π6 σᾶβα οὗ ρεΐβοῃβ ͵ἰδαϑῖβ βανθῇ 

ἄαγβ. Τῆϊς 5 ποῦ σοπιργεῃθηβῖνα ἤδη ν. 1118. ΥΠΙΟἢ ΟΠΙΥ 

ΒΡ οὗ ἀεβ]οπιεηΐ Ὀοΐηρ' οσσαβϊοηδά Ὀγ ρῃγϑὶσαὶ σρηξαοῖ ἢ 

8 οοῦρβθ. ἴω [πάϊδη ἶανν 4 ἀδαίῃ ἀθῆϊες 81] γε αιΐνεϑ᾽ οὗ τῆς 

ἀεοεαβδαά, ψῃϑίμοσ ἤθᾶγ οΟΥΓ ἔδγ ἀινδὺ δὲ ἰδ {πιὸ (Μδηυ, ν. 
7.4 [{.}); 850 αἷϑο ἴῃ ἴπε Ζεηά-ανεκία (Εδγραγα χἹ!.): ορ. ζυτίδετ, 

αΌονϑΕ, ρΡ. 244.--- λον αην τπᾶη ἴδς ἐμ ὦ 651] ἘΠ 6 ἴεγπὶ “το ηϊ 

ἰἴ5 οὔοβαη οιυἱ οὗ γεραγά ἴο ἴδε βιιρροβεά ςἰυὐδίοη ἴῃ ἴπ6 νι] οτγ- 

1655. [ξ πιιδῖ πιοδη δὴγ ἀνε! ηρ: ( τσ οἶν ὄχργοβϑβος 1Π6 

5656 ὉΥ οἰκία.---1δ. Ἡλίολ λαίὰ πο οουεγίηρ απὰ πιὸ σογα τβοη 
11] [μ6 πιδαπῖηρ' ρογμΔρ5 15, νοι Π85 πὸ σονογίηρ' [16ἀ ονοτς ἴξ; 

Ὀιξ [6 ὀχδοΐ πηχδδηϊηρ οὗ ἴπ6 ννογά5. ἤδγα υϑεά. 15 τησογίδὶη: 566 

ΡΒ]. η.--16. σοηπΐαδοξ ἴῃ 6 ορθη νἢ τ[ῆ6 σοῦρβα οὗ δΔὴῪ οπς 

νν ῆο [85 αἰεά ΓΠγουρὮ ν]οΐδποα οὐ παίυγα ν, οὐ ν ἢ ἀτν ΠυπΊδη 

Ῥοπδ, οὐ ἹΠ ΔηΥ ρστάνα, αδἷθο εηΐδιϊς βανθη ἀδυϑ᾽ ἀεδ᾽εοπηθηΐ; 

ορ. 4119.---Ἰ 8 ὙΤΒα πιοάε οὗ ριυιγβοδίίοη.---17. Τρ. ν.3. 5οπὶς 
οὗ [86 ἀ5Πε5 οὗ [6 οονν, μοῦα γεξεγγδά ἴο ἃ5 ἴῃς ἀαΐίαζῃ (586 οἡ 

ν.9), ἀγα τηϊχϑά ἴω ἃ νεβϑϑεΐ ψ] ϑργίηρ νναΐεγ (ὉΠ Ὁ Ὁ : 6ρ. 

ση. 2619, Ζεοῆ. 148, Οδηΐ. 416) : σορ. [κμεν. 145} 50-52 18, δοπιε 

τῆδῃ, σαΓΘ ΟΠ ΑΙ οἰθδη, ἴαῖκεβ ἃ Ὀπποῖ οὗ ἀνδθορ (ν.6 η.), ἀπά 

Ὁν πιδδηϑβ οὗ [Π|5 βργίη κίας ἴη6 πιχίαγα ον [6 ρδγβοῦβ 66- 

Π]6ἀ (ν.15 16), ονεῦ 1Π6 ἴεπΐ Πεγε ἃ ἀδξαί Πα5 οσοιγγαά, ἀπά 
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ΟΥ̓ οΥ 411] τῆ6 ναϑβϑεῖς ἀεβηεά ἴῃ ν.͵5, ΤΗΐβ υς6 οὗ ““ γΞεθορ᾽" 
8.5 ἃ ἰαϑῖγδαὶ βργίηκίογ πᾶν 6 οοπιραγαά νυ ἢ {παῖ οὗὨ (Π6 ἰδυτεὶ 

Ὦν {πὸ ατεεῖκα δηά Εοιηδηβ, τνῃοἢ ἰ5 ἀϊδουιϑβθα ὃγ ΒδιοΠοΥ 

(δαιρηζιζζις 67 οί ορθη τ. Αὔριον, 360 ξ.).---19. Νοῖ ἱποοη- 

-ἰξίθηϊς τἱτῇ ν.18. 566 ἢ. ἴδογαο Βυῖ ἴῃ δϑαϊιίοη ἴο ᾿ῆδὲ ἰ5 

Ξἰιδιεοά ἴη ν.12, 1 ἰς όσα αἱ ἄοννῃ ἴμαΐῖ δἴδοσγ (ῃῆ6 σεγεπΊοηϊδὶ 

ΞΡΥΙΚΙΙΩΡ Ἰἢ (π6 πιϊχίασγα οὐ ἴπ6 βανθηςῃ ἄδγ, ἴπΠ6 ἀεῇ]εά 

Ῥεΐξοη ἰ5 ἴο ψναϑῇ 5 ρεβοῃ δηά Ὧδὶ5 οἰοίμεβ ; ορ. 4133.-- 

20. Ορ. ν.13.--- γόης ἐλ ηΗἰτῆσέ οΥ ἐλ6 ἀεεοηιδὶ}] οἴ. ν.1δ “( ἔτοπὶ 
15.861" : {πΠ6 ρῆγαβθα ἤδγα ιι5εα ἰ5 ἴὴ ἔιννο τεϑρϑοῖβ βηριἶαῦ : 566 

ΡὮ1]. ἡ.--- 76 ἐς ὠποῖθα»] ἃ ἀϊδγθηε πιοάθ οὗὨ ὌἼχργθβϑϑίηρ “" Π15 
ὈΠΟΙΘΔΠΩ655 15 511} ἴῃ Ὠϊηι,᾽" ν.18,.-.-.-9218, Τα ἰογεροΐηρ᾽ τορι ]8- 

τίοηβ δῖε οὗ ρογρείιδὶ νδἹ ἀν ; ορ. ν.ἶθῦ, .-- 210, ὙΝΏΠ6 τῆς 
τυδῖοσ οὗ ἱπιρυσν οἰεδηβοβ [6 τπιηοΐδδη, 1 6165 οἰδαη ρογθοης 

ψνῃο τουςῇ 1 ; πδησα ἴδε οἴεαη ρεγβοη (ν.}8) νῆο βργίη κίας τς 
Ὁποίοδη 15 ΗἰπΊ56 1 τεπάεσγεα ὑποίδδῃ : πποΐϊδδηηθϑβ ἴῃ {Π15 ο856 

15 οὗ ἴδε ᾿ρπίεγ Κιηά (ςρ. ν.ἴ: 9), [4515 οἠἱγ Ε111 ἘΠ 6 οἷοβε οὗ ἄδυ, 
δηὰ 15 τεπιονεα ὃὉΥ ϑἰπηρίὶς ννδϑρίηρ οὗ 6 οἷοῖῃεβ. ὙΠ τῆς 

ἀδαϊϊηρ οἴεςιϊ οὗ [6 νναῖοσ ννῃϊοἢ 5 βδογθα (56 οἡ ν.ἢ), Νοινδοῖς 
(Α»ολ. 11. 288 ἢ. 1) ΔΡΕΪΝ σοπηραγοβ ἴῃς ἰδίεσ Τονν 5 ἢ ἀοοσίτγπε 

{πε ἐπα Ηοῖὶν ϑογίρίυγες “" ἀδῆϊθα ἐπ6 Πδηάς " (ςρ. Κασαΐ»:, 

ο. 4 ἢ; Ἔβρθοῖδιν 45).---2992. Ἐνεγγ την ἐμαὶ ἴπῸ ρεύβοη ἀεβ]οά 

Ὀγ {Ππ6 ἀεδά ἰουοΐθ5, ὈδοοπΊθ5 ἀποίδδῃ, δηα ΔΩ ἠδ ἰουσῃ!ηρ᾽ 
ἴ 15 γεηάογοά τποΐίδδη ἔοσ πὰ τοϑὶ οὗ ἴδε δύ ; ορ. [Π6 5111} 8 7 

σ8565 Οὗ ΡΕγβοηβ, Π1416 ογ ἰδπιδῖθ, γεηδγεα υποΐδϑη Ὁγ ἃ παίυγαϊ 

ἀϊςοῆαγρο---Ἴ,αν. τς 6. 9.. 320-25, 56... ὍΠ6 οἴδυξα 18. . . ἽΝ 9 
᾿Πἷς πὸ ἀουδέ, 45 ἴπ6 ρᾶγβ] 65 ἰπ [,ν. βυρρεβῖ, ἴο δα ἰδίκεη 

πδαΐγδιγ, Ὁ 45 ἱποϊπαϊηρ ρΟΥβου 5, ζ.6. ΔΩΥ οηα ννῆο ἴουοῆας 

ἃ Ῥεγβοῃ ἀυγίηρ ἴδ ρεγοά οὗ 5 ἀββ]θιθηξ 15 ἀςπ]εα, (Ορ. 

Οσαμίαπα, χῖν. 340 (Ξ-:-.58}. τ]. Ρ.. 250}.--““Οη τουσπίηρ δη 

ουὐϊοακῖ, ἃ ἀαπάσία, ἃ ψοπιδῃ ἱπρυγα οἡ δοοουηΐ οὗ Π6Ι σοη- 

βηρτηδηΐ, ἃ οπίδη ἢ Πα σουΓ565, ΟΥΓὁ ἃ ΟΟΓρβθ, δπα οἡ τουοῖ- 

ἱῃρ᾽ Ρεῦβοπϑ ψῆο ἢανα ἰουποῃεοά ἐῃεπι, Ὧς 58.411] ουσὶν ὮΙ ΠΊ561 ΌῪ 
θαιπίηςν ἀγεϑϑοά ἴῃ ἢ15 οἱοῖμεβ.᾽" 

48, ὉπᾺ3 ΠΙῸ" 23 ΟἽΚ ΠΎΠΠ ΠΧ]] Τῆς δοςσοηΐβ (ηοῖς δα δἰμπδἢ υπάεγ 
Ὁ5Κ2) τηϑδη: 71ιὶς ἐς ἐλε ἴατο τοὐξηι α πιαπὶ ἀἱοίὰ ἐπ α ἱσρές 80 ἘΝ.; 
γαῖμος, Ζλις ἐς ἐδ ἴαωυ. Ἡσρδεηι α »παπ αἐδς, εἴς. ἴῃ εἰἴπογ ςαβ86 {π6 
Ηεῦτενν 15 νοΓῪ υῃυδυδ!. Τῆς ρῆγαβε ΠΣ ΠΚῚ ἡ ΒοΓα οἶθε δἰδηάς ἰδυ5 
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Υ ἰίβεῖξζ, ΕἸβενῆεῖε ττἪὸ αν ποῦν ΠΉΣΠ ΠΧῚ οὐ {86 ἴἴκὸ; 8ε ςῬ ἡ: 
τλογα ἐγεαυ θη ... ΠΎΠ ΠΚῚ (οἰοννεά ΌΥΓ ἃ ννογά ἀεβηΐηρ [6 5υδ]εοϊ οἱ 
Π6 ἴανν, 4... ς 615, 1«ν. 6᾽ 1.18. ΠΣ 33 ΟἽΚ] ἃ ομαγδαοϊογίβεϊς Ἵοοηϑβίγυς- 
ἰοῦ δὲ ἔς Ῥερίῃηπίηρ οὗ ἃ ἰδνν ἰῇ Ῥ᾿; ορ. 4.9. 55 5, [κὲν. 12, 80 Δδ]530 ἴῃ 
{π6 Μιϑμηδῇ (38 6». 25,4); Ὀυϊ ποῖ ἴῃ Εχ. 21--22 (556, 6.99.» 217 12), ηογ Ὀϊ. 
(566, 4.9., 1911 211, ὅ9:ε 55 η.---18., ν»ὺν» δὴ ὙῸΣ [κ ἼΟΚ] (5 ὅσα οὐχὶ 

δεσμὸν καταδέδεται ἐν αὐτῷ; 5 ἃ... Ἰοσι Ἶ]ο; ΖΦ9 ἣρὸ ν»Ὲ τ πὸ 

πῦρ, ὙΠ686 γεπάδγί:ρβ 5ΟΆΓΟΟΙΥ ΟΔΥΓΥ υ8 Ὀεγοηά {86 ρ΄ ΠοΓΑὶ βεη8ε, ἀπά 
οοηϊδίῃ ἢο ῥγεςίϑα ἰγααϊἰοη 8.5 ἴο 86 πιεδηπΐηρ οὗ ΤΌΣ, Ὡς ἢ εἰβενμεγε 
τλθϑῃ8 8 "" Ὀγδοείεϊ."" Νοῦ Ἵοδὴ ἃ βϑυϊίδθ!ς τηεδηϊης δα Βδίεϊυ ἊϑιδΌ Ἰϑμεὰ 

ὉΥ οἰγπιοίορυ ; ὠλδ.», οἰϊεά, 4.9.» Ὁ Οε5, (7.ε5.} ἰῃ με ββῆϑε οἵ “ βίορρενγ " 

οΥ "ἐσονδγ᾽ (ἴῃ6 πιοϑδηΐηρ οὗ ἴπῸ Πρ οὗ ζ70), 18 υποεγίδίη δᾶ γάτζε. 

Ῥεγῆδρϑ ὙῸΣ ννὰ8 δἰγεδαγ οὔϑβοϊείϊς νῆεη ἴῃς ἴανν ννὰ5 εὐϊεὰ δηὰ ννᾶ8 

ἐχρίαἰπεά, υβεῖπες αυϊῖα τἰρ ΠΥ να οδηποῖ δύ, ὉΥ ἴῃς δἀάϊεϊοη οὗ 5τ8-Ξ 
ἐᾷ οογά" (155). 85. τεδάβ ὕτιϑὶ ΤΌχ.---17. 1π5}} 5. ΟἿΣ ὉΠ); σρ. Ἱπρὴ αἱ {δε 
Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴῃ ν. ΕἸπεγ οϊῃ νῦ8. ψεγα βἰηρ. (Ωρ. ὈΠΡῚ . .. ΜΙ ἴῃ 
ν. Ὁ οὐ θοὶῃ ᾿νεγε οί. Ηδυρῖ ἴη 5207. λνουτβ ἴῃς 5ίηρ., ποίΐηρ πρῦν ἴῃ 
ν.ἢ5 δηά γεραγάϊηρ 115 ργεβϑεηὶ βδυ δ]. ὙΠῸ σε 85 ἃ ρ'οβ88.---θ. γπ0|] (ἀν Ὁ 
ΥΦᾺ ; ὁρ. ν. 7" 1η.---20. ὕπρη ἼΠ0] ορ. 1658; ηενες εἰβενῆεγε δοσ ἴῃς ρῆγαϑε 
ΜῊ ΘῈΣ ΠΠΣΣ,, νΠἰσ ἢ 15. γα ϊαγὶν οοπιρίεἰεά ΌὈΥ̓͂ π()Ὸν» φρο Εχ. 4119, Νυ. 
1559; ορ. κεν. 175 Ὁ 1839 )οδ' ἐξ 18; ἔοσ οἴβεγ Ἵοοπιρ!εἰΐοηβ οἵ ἰἢς ρῆγαϑε, 
βεεν.}Σ, Εχ, 1218 (ον Ὁ) διὰ Εχ. 12}9 (δ κυσ' ΠἼΜΌ).--- 21. ὉΠ0] 5. (1 85 Ὧ2". 

ΧΧ, 1-21. Ζυορές αἱ Κασδελ. 

Τα ἀνεηῖβ ἤεῖα τγϑοογάθά --- [6 δα οὗ Μ|ιγίαπι, (Π6 

γηϊγασουΐου5 Ῥγοάμποϊίίΐοη οὗ ψαῖθγ ἔγοπι ἃ γοοῦοῖϊς, ἴπΠ6 δίῃ δηά 

ἄοοπι οὗ Αδζοῃ δῃά Μοβεβ, ἴΠ6 ἜπιθαβϑῪ ἴο ἴδε Κίηρ οἵ Εάοπὶ 
-τΌΔΙΓΥ ἴπ6 παιγαῖνα ἄοννῃ ἴο ἴπα οἷοβα οὗ π6 ρεγοα οἵ 
τνδηδογίηρ. ΤὙῃα ἤηαδὶ πιαγοῖ, οοποϊυαϊΐηρ ἢ [6 οοπασεϑὶ 

οὗ Οδῆδδη ἔγοπι πὸ Ε-., 15 αἰγεδάγ οοηϊθπιρίδαίεά. ΤΒ6 ργαεβεηὶ 
Β6οίίο ΠΊΔΙΩΪΥ σοσῦνο8 ἴδ6 ριγροβξα οὗ δὴ :ἱπἰγοάυοίίοῃ ἴο ἴΠ6 

δοοουηΐς οὗ [86 πιαγοῦ ᾿ἴβοἱ ἢ, τ ΒΙοἢ Ὀδρίη5 ἴῃ 2053 δηά 15 σοη- 
τυ ἴῃ ἴπ6 ἐο]]οννίηρ οδαρίογβ; ἔος 1ἴξ ὄχρΐδιηβ (1) ΜῈ 
Μοϑβεβ δῃηά Αδζοῃ νόγὰ ουἱκξ οὔἵ ΌῪ δδίῃ θεΐογα ἔπ σοπιρίδζίοη 

οὗ {πεῖ υπάεγίαϊκίηρ ἴο ἰεδὰ ἴτἴῃ6 ρεορὶες ἱπίο ἴπ6 ἰδπά οἵ 

Ῥτοπιΐβα, ν. 5.18; δηά (2) δον, ἴῃ ἴη6 ἢγβι ἰπβίδηςσα, {π6 [5γδο 165 

Ξ5ΟΌΡὩϊ ἴο ρεῖ αἴ (αληδαη ὉΥ ἃ ρεδοοῖιϊ ραββδᾶρε [πγουρ Εάοῃι, 
ν᾿ καὶ, 

Τῆυβ, δοοογάϊηρ ἴο [6 οὨγοποίορίςοαϊ 5οπια οὗ Ῥῇ, τὸ 

τυπιοῇ ΠπΠ6 σοπιροβῖῖα ἡαγγαῖνα οὗ [πΠ6 Ηδχαϊειοῖῦ 15 ΔΟΟΟΠΙΠΊΟ- 

ἀαϊοά, {πΠ656 δνεηΐβ ἃΓα ὩΘΑΓΙ͂Υ ἔογΥ γοαγα ἰδίου {140 ἴἤο56 

- 
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τεοοτγάεά ἴῃ ο. 12 ἢ, (ἴΠ6 5ρίεϑ δηά ἔπε οοπάδεπιηδίίζοη ἴο ἔογῖν 

Υϑατβϑ᾽ ννδπάδγίηρ). Βαῖ ἴπ6 ἔιβίοη οὗ ἀϊνογρεηΐϊ δοσουηΐβ, {Π6 

αἰϊεπιρί οὗ ἴπΠ6 εὐϊΐζογ ἴο πηαῖζα ἴῃ αἀϊνοεύσεησας 1655 ἀρραγοηῖ, 

δηΐ ἴδε ᾿Ἰηβοσγίίοη οὗ ποθ] ] δηθοιβ ἰατν5 δηα βἴογί θα σοηηξοίοά 

αἰ ηο ἀεῆπιῖα ΕΠπΠ16 οὐ οἷδοα ἴῃ Ο. 15. 19, ανα οὐβουγαοα [Π1ς5 

Ϊαρϑα οἵ {1π|6, δηὰ δἷϑσο ἴπ6 οτἱρίπαὶ τεργαβθηϊδιίοηβ οὗ 16 

νατγίουβ βδουῦτοθϑ. 7ὼ0ὸ ἃ οοηϑβίδγδῦϊα Ἔχῖθης [ἢ15 οὐδουγι νυ οδη 

6 οἰεδτεά τὡρ ὉΥ δηδγϑιβ, που ρὴ ἴῃ ἀδίδὶ! πιο ταπλδῖπ5 

ἀουδιδι] οἵ δαιθιρυοιιβ. 

Δοοοτγάϊηρ ἴο Ρἤ, τῆς 5ρ6ε5 αὰ Ὅδδη ἀδϑραϊοῃεά ἔγοπι, δηὰ 

[6 Ρϑορίας ψεγε σοηδεπηποά ἴο ψνδηάδγ ἴῃ, ἔδῈ ἡ] άογπθ 55 οὗ 

Ῥαγδὴ (148 1453): ([ἢῆ6 τ] ἀαγηθβ5 οὗ δίῃ ἰᾶὰγ εΐνεες Ὀαγδῃ 
δπά {πῸ ἰδηὰ οὗ ργοπιῖβα (133). Νον ἴπας ἴπ6 ρεγιοά οὗ ννδη- 
ἀδγηρ ἰ5 ονοῦ, ἴῃ6 ψῇοΐα σοπίρδην δάνδησθβ ἴο ἴπ6 ἀϊδίτγιοϊ 

ἢγϑί γοσοπηοϊγοα ΌΥ ἴδ 5ρῖεϑ 4 σαηδγδίίοη Ὀεΐογαε. ΤῊϊβ ἰ5 

ἴδε ν]]ἄάσγηθ55 οὗ δίῃ, ογ Κδαάθςῇ. Ηδσε δε ρϑορῖε ἰδοῖ νναΐδγ, 

δηὰ τηυτηισ. Μοβεβ δηά Αδγου, διάάδθῃ Ὁγ Ὑδῃνεῃ ἴο ρῥγο- 

ἄυςς τνᾶῖοτ ἕο ἴπΠ6 ρεορῖβα ἰῇ ἃ τηϊγαουΐουϑ πιαπησγ, 50 85 ἴο 

᾿ἱπιρῦθ55 ὕροη ἴδ Ρβϑορίὶβ Ὑδῆν θ᾽ 5 ἢο] 655, σῆονν {ποιηβοῖνος 

“δα ] νην, δηά δα ριιηϊϑῃαά ; [{|{πθ ἴ86 τεβῖ οὗ {πεῖὶγ ρεηδγα-" 

(ἴίοη, πον πδά Ῥδεθη σι τ οὗ (Π6 5 οὗ υηδο]τεῦ, Πκ ΤΠ 6Πὶ 

ΠΟΥ πιυϑὲ πονν 6 ρυηππαα ΌὈΥ Ἔχοϊυπίοη ἔγοπι [Ὧ6 ΠΟΙΥῪ ἰαπά. 

ΤῊ ἱηοϊάσηϊ 5 ἀρρδγθηΥ 411 πὶ Ρέ γεϊαϊεά οἵ Καάεϑςῇ. 

Βαεϊῖ ἴδε εὐαϊῖοτ ἰπουρῆς 1 ἃ συ ο]6 οσοδβίοη ἴο ἰηϊγοάυςα ᾿ηΐο 

5 πδιγδαῖϊναε ἔγοπι Ὦ15 οἴπεοσγ βουγοαθ 50π|6 ἔχ Γ πηδῖζογβ 

οοηποοϊεά ἢ [ἢ6 54πι6 ρἷδοθβ. ὅ8΄:ποθ, Ὠοννανοῦ, δοοοσγάϊηρ 

ἴο {με56 δουτγοαῦβ (ἸΕ), Κδάδβϑῃ δαά θδεὴ γεδορεά Όγ {πε ρβϑορίβ 

δεΐογε ἴπε ρεγίοα οὗ νδηάεογίηρβ (5εα 1235), (ῆε οαϊΐοτ ἢδς5 
οπιϊἰεα ἔγοπι ν.; [6 πυπιροῦ οὗ ἴπ6 γεϑαγ, ννἢϊο τπυβδί μάνα 
δεδη ρίνϑ ἴη Ρέ, δπὰ δδ85 ἰπβεγίεά (ἔγοτῃ [Ε} ἴῃς οἴδιιβα “" δπά 
ἴ1ῆ6 ρεορίβ δϑοάε ἴθ Καάδςῇῃ," δηά τῆ6 ποῖϊίοβ οὗ Μιγίδηις 

ἀδδίῃ, Ἰεανίπρ' ἔπε γεδάδυ ἔγεθ ἴο ρίδος ἴπ6 αγγῖναὶ δἵ Κδάδεῃ αἵ 

8η ἱηάεδηϊοἷγ οαγογ ροϊηΐ ἴῃ ἴῃς ρετγοά οἵ πὰ ννδηάδγιηρϑ ; 

δηά τ[ῃ6 ἰγδηϑιιίίοη ἴο δα ἔογίεῖ γεαγ δ βοπια ροϊηϊ οὗ {Π6 

πδιγαῖϊνα Ὀδέννεθ ν.ἷ δηὰ ν.38 (ορ. 4338). 5111 τΠ6 ἀδία 

οΥρΊ ΠΑ ΙΠΪν ρίνεη ἴῃ ΡῈ τννᾶ5 ἴῃ 411 ργο δ: 1 {Π6 ἔογι ἢ γααγ; 
566 οὐ ν.ἷ. 

Βυζ {π|5 ἰ56 ποῖ (6 νῆοΐς οὗ ἴα εὐϊίοτ᾽ 5. νοῦς. Οἰποῖ 

17 
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δἴογιεβ. οὗ [πΠ6 πιυγηχυγίηρς ἔογ τναΐοσ ογα οὐυγγοηῖ, δηά αἷςο 

οἴδμον βἰογίθβ οὗ [8 ραγίϊου δῦ πιυγπιυγίη ρα ΒΟ μάνα τῖβε ἴο 

οὐ “εγα ἰοϊά ἴῃ ογάογ ἴο ὄὌχρίαϊῃ δυοῇ πδπιο5 85 Μαϑϑδὴ 

(““ τοπιρίδίίοη ἢ δηά Μεγίρδῃ (“" εἔγία ἢ. Ὑδα δαϊῖοῦ ἀρρϑᾶῦβ 

ἴο Ὦδνα ἔιδεά 5οπλα οὗ ἴῃ656 αἰβεγεηί βἴοσγιεβ Ὀοΐῃ ἤδτα δηὰ ἴω 
Εχ. 171. Ηδτγτο δα ἄγαν ἴῃ ἴπ6 πιδίη οὐ Ρ; ἴῃ Εχ. πιδιη]ῦ 
οἡ Ε; δυΐ πη Ὀοζἢ ο4565 δα 45 αἷξο ἱησογρογαῖδά τηδίζογ ἔγοπι 

]. Βγ ἤυπίοη δηᾶ βοπὶα πιοα!ποδίίοηβ Οὗ 15 οὐνῃ δα δδ5 ἤεγα 

διοοδεάσδά ἴῃ γαργοδθητηρ (ἢ 5ίη οὗ Μοβθβ δηὰ Αδζοῃ ἴῃ ἃ 

ταὶ ον ἔογηι ἤδη 1Ε δϑϑυπιεά ἴῃ ἢ5 βδουγοθβ, ᾿πουρἢ δὲ ἴδε 

Ἔχροηβα οὗ ἰεανίηρ ἴπ6 τεδάεγ ψιῖπουξ δὴΥ οἷεαγ ἰάθα οὗ (δε 

οδαγδοῖοσ οὗ ἴθ δη. ὉὍῇῆε οἷοβα οοηηδοϊίΐοῃ Ὀδεΐνψαοη δα 

ὈῬίδϑοηῖ βεοίϊΐοη δηά Εχ. 171 15 δρραγζθηΐ ποῖ ΟὐΪΥ ἰπ ἴῃς 

ΒΘ ΠΟΥΑΪ 5] οὗ ἰῆ6 βἴογυ δηά {πὸ ἰθπῖ! Ὑ οὗ οης οὗ 

π6 Ὡ841:|65 ἜἽχρίἰηδα (Μεγ ἢ), θυ 450 ἰὴ [π6 σοπιπιοη οἴδιιδα, 
““Απά ἴδε ρδορίε βἴγονα (3") τ Μοβαβ,᾿" ψδϊοῦ ροἷαγϑ οἡ [6 

πΠΑΠΊΘ ἴο ὃ Ἔχρίδἰηεά (Εχ. 1γ2, Νὰ. 203). 
Γ(εγίδίπ ᾿ἰηρσιυ δος ρΘου Αγ 165 δ'ϑο ροϊπξδ ἴο οοηϑί ἀογδῦϊα 

εὐϊτοτγῖαὶ ἐγεδίπηεηϊ οὗ (Π6 ρσγοϑθηΐ βϑοϊίοῃ. 

ἴω ἀεῖδι! σου!!! (ΖΑ ΤῊΊΡ. χὶ. 2ο-24) ἢὯ45 ἀϊδουββθεα ἰδ δηδῖγϑεὶβ οὗ ἰδς 
Ῥιεβεηΐ δεοίίοη ἴα ἴδε πιοδί ἱπογουρ ἢ τπϑηηοσ. ΗΠ8 Τςοῃοϊυδίοαϑ ολπηοῖ 
ταηῖς 85 σογίδιη, Ὀυϊ [ΠῸῪ ἀγα 85 ὑγοῦδοϊς 8.5 δῦ ἰδὲ σδη Ὅ6 ἄγαν ἔγουι 
(6 ἀδίβ δὲ οοπιπιαπὰ. ὉΤμα ο] ον Ὀτίεῦ βυπιδ τ οὗἁὨ δὶ5 ἀγρυπιοηῖ 
Ψ{11, ἰὼ οοηηδοίίοη ΜΓ ἴΠ6 ΤσοπιπιδηίϊδγΥ {παῖ [Ὁ] οννβ, ρθε ὕρ ἴο δες 
δ᾽υάςηϊ (ἢ οὨίεῦ αυοϑίίοηϑ δὲ ἴβϑδυς δηὰ (6 ἡδίυγα οὗ (6 ανίσηςα ἀνδ]]- 
δθΪε ίος ἃ ἀεοϊδίοη. 

ἘΞ εἰεαγῖν αϑϑοοίδιο [6 πιίγδβοϊς οὗὨ ἰδ 5ηπ δὴ γοοῖς τυ ἢ Ἡοτγοῦ (Εχ. 
172), δηά, οοηϑεαυδηίῖγ, τυ ἴῃς δα ρεγοα οὔ ἢ τυϑδηδεγίηρβ. Ῥαδγῖϑβ οὗ 
(ῃπ 5ίογυ ἰῇ Εχ. (175: τὲ ἀεενεά ίγοαι 1.0. [ἢ Νυ. 201} [6 δηλ γος ἰ5 
8.5 (οἷΐονν5-- 

Ἑ. Μ.} ((δὲ τεΐδγεηςε ἴο δέ, γἕδπι). 
). Ν.1 (σρῃ ον στ), 5 (Π ἴο ν." Ρ). 
ῬΡ. Ν.} (ἰο ““πιοηί 7, ὅ ὅ (ἔγοπι 19), 4 (εχεδρὲ ἸΣθΡ Ὁπ5ν), δ΄. 5ῚῚ (ρυῖ 

πιυςἢ τγεοδϑὲ ὃν Ε), 12, 
Ἑ [δ5 πιοιιῆςεά ν.ὅ, ἰἸηΞεγίεα ΟΣ ὉΓΟΝ ἴῃ ν. 5, δπά γϑά! οδν τεςδϑὲ ν.δ}}, 

δηά 15 ΠΟΙ δηβινεγδ ας ἔον ᾽3 ὈΓΟΌΚῚ κῦ )»" δῃὰ ΟὟ}2. 
ἴῃ 1Π18 δηδὶγβίὶβ Οογῃ. δργεεβθ ἰῇ [ες τηδί υνἢ δαγῖϊεγ οὐ εἶοϑ ᾿ἰἶκα 

ζοΐεηςο, Νοϊά., δογαάεδνγ, δπὰ Καγβεῦ; Βς αἰ εγβ ἴγοπι Ὠἱ. δηά οἴδογβ, 

δηά ἰπαξ ΤΠ ςΗ͂Ν ἰῃ ἀεγίνίηρ, ἃ ἴδ ἰαγρεῦ ραγὶ ἴγοπι Ρ δῃά γεάυσοίηρ (δε 
διιουηΐ ἀεγῖνεά ἔγοπι ΕΒ ἴο 8. τὐϊπϊπιῦθ. [Ι͂ἢ ρατγίιίουϊας Ὠὶ. δηα5 ἷἱ 
ὨΘΟΘΘΘΕΓΎ, ΟΠ ΕΗ͂Υ οὐ δοοουηΐ ΟὗὨ ἴδε γοΐεγοηςς ἴο  7οςεδ᾽ τού, ἴο γεΐογ ν. δ} 
ἴο Ε. Οἰδες οἷθαγ ἱπαϊοδίϊοηϑ οὗ (μ198 βδουγος ἄγε ἰδοκίης, ἴοῦ Ὑ9}3 15 ποὶ 
δυο ; νυ μογεας ΣΨ (τ 2.) σεγίδ! ν ροϊτῖβ ἴο Ρι ἀπά ζογη. δῦζιος ἰμαὶ τῃς 

-«. - - -«- 
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τοῦ ἴω αυδϑίίοη 15 “΄σγον 5 τοά--- τῆς γοά Ῥεΐοτε Ὑδῆννοἢ " οὗ ν.᾽ Ῥεΐηρ ἰῃς 
το οὗ 1550. Ὠδϊ, εἰϊπιιηδῖθϑ (μ65ς6 ννογάβ ἴῃ ν.9" 85 εὐϊϊοτγίαὶ. ἘδοθηΥ 
Βδοου δηὰ (ΚΗ. δδανε δἰϊγιρυϊεά (Πς αἰδεγεηος Ὀεϊννοεη βρεδκίηρ ἴο δηὰ 
δα ρ ἰῃς τοοῖς ἰο αἀἰβεγεηοα οὗ βουζος, δηά δανε σοῃβεαυεην δϑϑίσηεά 
ν. δ (απα Ξῤεαξ . .. {ἐΐξ τᾶξεν») ἴο 1; ἤεγεαβ Οοόσγῃ. γεΐεγϑ Ὀοΐη ἴο ἴδε 
οτρίηδὶ βίογυ οἵ Ρὶ, ἴω Ὡς Μοβεβ δπὰ Αδγοῦ γε ἤγβι οοτμηπχδηάδα ΓΚ 
Υδῆνν ἢ ἴο ὑγοάυοσε ἴἢ6 ψαΐογ ΌὉΥ πΊογον βρεακίης ἴο ἴδ γοοῖκ, δηα ΟὨΪΥ 
ἰῃ οοπβδϑαύυδηςς οὗ (δεῖς υηδο] εἶ ἀγα ὈϊΪάάδη ἴο 8βηϊ ἰξ (5εε οα ν.δ}}), 

Οογῃ. 5 ἔπδογυ οὗ ἴπῸ γεϊδιίίου Ὀεΐτννεεη Εχ. 1:7 δηὰ Νυ. 20 δηά {πεῖς 
τεβρεοίίνα βουγοαβ 8 85 ἔθ] ον :-- Βεΐογε ἴῃς εὐϊίογ ἴἤεγε ἰὰῪ [Ὲ δῇ "ἢ ; 
]Ε οοηϊδίηοα ζπνο βἰογίεβ οὗ ἴδε πϑίγαουΐουβ ργοαυοίίοη οὗ ψδῖογ---οης (Ε) 
85 ᾿οοπηρσοίςεα ψῖ Ἑορδίάϊηιν, 6 οἷδον (Τὴ ννὰ5 σοοηηεοϊοα ὙΠ} ἰδς 
αγγίυαζ αἱ Ἰζααοεδῆ, δηά Ἴχρίαϊηεα [6 ἔτο δπ|65 Μαβϑδῇ δη Μοειϊρδῆ. 
Ῥ οοηΐδίησά 8 5᾽πιῖαν βίογυ, οχρίδιηῖηςν ἴπ6 παπι65 Μεγ δηὰά Καάοϑςῇῃ. 
Το οαϊῖον, 85 υϑυδὶ, ἔο!Ποὐνα Ῥ πιοϑῖ οἰοβεῖυ, δηά, δοςοογαϊηρίν, ἰῆγοννβ 
ἰογσνυατὰ (Πα βίογυ ἴο ἴΠπ εἦοδ6 οὗ ἰς ρεγοά οὗἩ [πα τναπάἀοτίηρβ, υνμογοδβ ἴω 
] τ βδἰοοά δἱ ἴδε Ὀερίηηϊηρ, ; ἴο γεάυςε ἴΠπε ἀϊνεζρεηςε οὗ πα ἔννο δοςσουηῖϑ, 
δ οὐιῖϑ {πῸ οὐπιθεν οὗ ἴῃς γεαγ (Νυ. 20). δι αὐ] γὶγ, (ἢ φαϊίον ἔγβπγχοϑ 
Ηἷ58 βίογυ 80 845 ἴο ὀχρίδἰη ὈῬοίῃ Μεῦήρδἢ δηά Καάεβῇ, Ὀυὲ οαλ5 15 Μα 558}. 
Εον 1π1|98 6 δηάβ ἃ ρἷδος ἴη δα δδαγίιογ βίογυ (Ε) ποῦν ἐουηά ἴῃ Ἐχ. 17, 
δη ργονιὯε5 ἰπαὶ δίογσυ ἢ πνδὲ [ἃ οὐἹΡΊΏΔΙΥ ἰδοϊκοά---Δῇ εἰν πιοϊορίςαὶ 
τπιοῖϊνα. ϑίηςα εἶἰογε ἢς τεϊδίηβ Ὀοΐῃ [58 εἰγπιοϊορίοα (Μαϑεαῖ δηὰ 
Μεηθ4}), ἢῈ Ὠδοεβϑαγ!γ γεϊδίηϑ ἔπεσε 4190 ἴῃ οἰδυβε "ΠΡῸ ΡΣ ΡΠ 21, 
Ἡδσπος ἴδς ᾿ἀοηςγ οὗ Να, 205" δά Ἐχ. 1γὅ. 

Ἐον οἵπεν αἰϑουββίοηϑ οὗ ἰδ τγεϊδιίοη Ὀεΐπεςη Εχ. 171: δηὰ Νυ, 2011 
δηά ἴδε δηδὶγϑίβϑ, 8εὲ6 Κυδεηθη, ἰεχαίεμεδ, ὃ 6 τ. 42 (Ποσα γοΐεγεηςθα ἴο 

δου ογ ἀἰϑουβϑοη 8 ΠΊΔΥ ὃς ἰουπά) ; Βδοοη, 7γέ2᾽]6 7γασέΐέονι, 86 ἔ,, τοῦ ἴ. : 
ΗοϊΖίηρνες, Ξτοάωϑ, Ρ. 55; 5. Α. (οοζκε ἰη δὲ. "" Μαϑββδῇ δηὰ Μεγ ἢ." 

1. Αὐτίνδὶ (Ρὴ) διὰ χϑβίἀθῃοθ (1) ὖ Κϑδάβθβιι, δῃὰ ἀθδί οὗ 

14 (Ρ). Ζ.6 ολίϊάνεη ὁ 7ογασὶ, ἐλ τολοῖς σοπργεραξίο") τῃ 6 
5816 ππυβιδ] σοπιριηδίίοη οὗ ρἤγαϑβθβ, θδοῦ Ὁγ ἰἴβεϊ ἐγοαυθηξ 
ἰπ Ρ (ΓΗ. 11; 45), οὐσυτβ δρίῃ ΟἹΪΥ ἴῃ ν.ζ (Ρ]ὴ.---Ο»:6] ἔτοπι 
{π6 ψΊ]Δαγη658 οὗ Ῥάγδη, τνβίοἢ ἰὰγ ξυγίπεν δουῖῃ (ἸΟὐΞ 1251 ἢ.) 
δηά ἴῃ μοῦ [Π6 γοαῖβ οὗ ννδηάδγίηρ' δά θεεη βρεηῖ (1439).--- 
Τὸ ζῴσ τοϊάργτηισδς 977 5.11] ἴὰ ννὩοἢ Καάδϑῇ ννὰ5 βἰἐυδιθά ; ορ. 

214 ,χ35, Τῖ. 4251 (Ρ), δηά ἴΠ6 ραταποπιδϑία ἴῃ ν.}8 θεῖον ; 566 
αἶξο οὐ 1333.--- 7 5; ἐλε 3γεξ γ»πορι}}] τῆς. πυπιθαγ οὗ {6 γοᾶγ μδ5 
δθαη οπιτἰοα ἀ6] 1 γαῖοΥ (566 αῦονθ). [Ι͂ἢ 411] ργοῦδΌΠ ν ἴξ 

ν 5 ἰῆ6 ἐογίίεῖῃ ; ἔογ (1) ἴῇ6 ὄνβηΐ ἴο Ὅς τεϊδιίεὰ 5 σίνθη δ5 
1ηὴ6 τοδβϑοὴ ΨὮΥ Μοβαβ δηά Δάγοη, νῆο ἢδὰ ἰεἀ ἴῃς ρεβορῖα ἃ]] 
τῆγουρ ἢ {πεῖς υδηάοσίηρϑ, ἀγὰ οαΐ ΟΥ̓ υ5ὲ Ὀδΐοτα τἴῆ6 δηΐγδηοδ 

ἰηῖο σδπδδη (ν. 3.9. 2η15:12. Ὁ 1. 4.248. (Ρ), δηὰ τ. 34 (50 ἔα 
85 1 15 ἀογνεά ἔγοτῃ Ῥ)) ; (2) ἴῃ σα. 33, ννϊοῆ, που ΡὮ ποῖ ἀδγνοά 
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ἔγοπι, 15 ἀοπιηδίεά Ὁγ ΡΕ, {πὲ ν] ἀαγηθ 85 οἵ ϑ1η ἴς {π6 Ξἴδίιο 

πσχί Ὀείογε Μουηΐ Ηοτ, τνῆογο Αδοη αϊθα ἴῃ ἴμ6 ΒΗ τποητἢ 

οἵ τἴα ἐογιϊεῖῃ γεασ. ὙὙἤυβ, δοοογάϊηρ ἴο Ῥέξ, Καάεϑῃ τννᾶ5 
ΤΊΘΓΕΙΥ νι ϑεα Όγ ἴΠ6 ρδορῖα ἔογ ἃ ϑδῇῃογί ρογιοά δἱ ἴῃ επῶ οὗ 

{π6 ννδπάογιηρϑβ. [ἡ [Ε δά ἰ5 ἴῆ6 βδοεῆς οἴ ργοϊοηρεά ςἴδγυ. 

ΤῆΘ ρβορὶβ ρΡῸ {{Π|Π6γ σἴγαι ρ ί ἔγοπι ϑίηδὶ (ορ. 1351), δηά ἂγὰ 

5{Π]1 ἘΠατα δὲ ἴῆ6 επά οὗ ἴπε ρετοά οὗ νναπἀεγίηρβ (ν.1). Το 

115 σουτγος, {πεγείοσγα, δπα ρογῆδρϑ 'π ραγίϊουαγ ἴο Ϊ, ννῈ πιαν 

γείεγ σμπαᾶὶ ἐλ εοῤίο αδοίδ ἐπ αάσελ; ορ. 1υἅ. 1111 ἀηὰ αἴ50 
ἴοτ πε νΌ. (3) Νὰ. 2135: ]1Ε). Τῇὲε οἤδηρε οὗ βυδ)εςὲ (ἐλ 

26ο»ίο ἴον ἐδ6 ολτάγοη οὗ ἤογαεῖ, εἴς., ἴῃ οἶδιβαε 4) σογγεροηάς 

το {π6ὸ οἤδηψε οὗ βουγοῦ: ορ. 14" πη. [Ιη Πῖ. α. 1 ἢν ννὰ πὰ ἃ 
{πιστὰ νιονν οὗ ἴῃ6 ροἷδοε οὗ Καάδϑῇῃ ἴῃ τῆ6 τνδηάδγησβ, νἱζΖ. 

τπδῖ σγδεῖ “"δροάβ᾽ (3) ἴπθγε ἔογ δὴ ἱπάδβηϊα {ἰπια (ποῖ 

εχοεαάϊηρ ἃ ἔδτν πιοη 5) δ ἴῃς δωσε οὗ ἴῃ ρεοάῦ. Οἡ 

(ῆὴ6 ᾿πδάδαιδον οὗ Παγηιοηιϑίηρ εἤογίβ, 566 Ὀγίνεγ, “2 δ. 

ῬΡ. 31-23.--4 πᾶ ίγέαπι ἀραὶ ἐλόγο, απα τοας διεεγίοα ἐλεγε}] νυνὶ 

Π6 ΡῃγΑβΘοΪορΡΎ, Τρ. Ὠϊ. τοῦ (Ε). ΙῈ 5 Ε νῆο εἰβεινβεσγε ἰ5 
ἰηἰοτεϑίεα ἢ Μιγίδαπὶ; 56ε66 ἢ. οϑὲ. ὍΤῃα ἰγδαϊτοηδὶ ἀδῖα οἵ 

Μιγίδιι 5 ἀἄδδίῃ πιυςῖ σοδιη τηἰζηοννῃ; σἰῆοα 16 δῖα ἴῃ 

οἶδιιϑε ὦ δηά {π6 κἰδίεπιοηΐϊ οὗ ἀδδαίῃ δα ἀεγίνεα ἔγοπι ἀϊεγεηῖ 

Βουτοαβ, δηά δά 0 οὔρίηδὶ οοηηδοίΐοη ψἹ ομα δηοῖδογ. 

Ὁ-18. ΤἸιδὸκ οὗ ὙΔΌΘΙ ΙὩΙΣΔΟΌΪΟΙΒΙΥ ΒΡ] θὰ. Τ1}0 δὶῃ οἵ 
Μοδε8 διὰ Αδγζοῃ. 

2-4. Ὠιϊδιγεβϑεα ὉΥ νψαηῖ οὗ νϑδῖογ, ἴπεῈὶ ρεορῖβ σϑργοδοῇ 

Μοβθβ δηὰ Αδοῃ ἔογ βανίηρ Ὁγσουρθῖ ἴΠ6π ἰηΐο (6 νἀ ετ- 

655. Τῆδ ἰδοῖς οὔ ναῖεγ ννουϊά παίυγα!γ Ὀ6 ἔθ! βοου δῇεγ 
αἴγίναϊ αἱ Καάβϑῃ : οἡ {π|5, 85 νν6]1] δἂ5. οὐ οἵπογ σγοιυηάς, ν.}Ὁ 
ΓΊΔΥ ὃδ τασορηϊβοα 85 ἱπίογγυρτηρ [Π6 ἱπηπγχεάϊ!αΐα βεαῦεποα οὗ 

ν.Ἶδ δπὰ ν.3.---ῶδ (Ρ). Νν.5 (151 οἷδιιβε) δηὰ Εχ. 17} (ἸΕ) ᾶγὲ 
αἰ ογεπεῖγ νογάεά: Νι. 4415 (Ρ᾽ πιῖχεβ. {πῸ6ὶ ρῃγαβθοϊορυ οὗ 
ὈοΙΠ δουγοαϑβ.-- -Ὁ (Ρ). σρ. 1683 (Ρ); δ5 ἴπ τ68, 1π6 ννογάς 
5ρόΚβη (ν.3Ὁ) οτσίπδ Ἵν ἔο]ονν δὰ ἱπηπηεαϊαίοῖν οἡ [6 βἰδίεπιηθηί 
οὗ [ῆ6 Δϑϑϑυ]ηρ Οὗ ἘΠπ6 Ῥϑορῖα (ν.3}).---δὰ τΞ Εχ. 173 (1Ε). [Ιὴ 

ν.85 (ἴη σοηΐγασε ΜΠ ν.3Ὁ. 4.6 οἴο.) 1 5 ἢ Μοβαβ δίοπα, δπὰ 
ποῖ ἢ Μοβοβ δηά άγοη, παῖ ἴῃ ρϑορῖθα αἀυαγτγεαὶ : σρ. τ6ἤδη;; 

τε βυρ]εοῖὶ 45 ἰπ τ (Τ) 5 Ζὴο 26ορίο.---ΟὉ (Ρ). Ἡρομία Οοα τὸῦ 

λας ἀἰ62] 143, Ἐχ. τ63 (Ρ).--- λον οπι7 ὕγωίλγον αἰϊσα δοίονε 
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Ψψαλποςλ) αἱ ἴμ6 ἔπεα οὗ ἴπ6 τενοῖὲς οὗ Ἰζογαῖ ; 566 5. τί, 
ἐξρεοΐαιν 1099, Υαλισοσὴς αἀεοσηιδὶν} τ65 ἡ. --- γε αηα οἱ» 
εαΩΖΖΖε] Ορ. ἔχ. 1γ8 (ἸΕ}, θυϊ ποῖς δαὶ ἃ ἀἰβεγεπε τνογὰ (Π)ΡῸ 
ὩΟῖ “}}3) 15 ἴδετε ιι5ϑεά ἔογ οδίεϊε; 566 αἷβο 11’ ἢ. δ ἄοβθς ποῖ 
τα στΊοη οδίςϊα ἴῃ τῇδ σοτγεβροηάϊηρ᾽ οοπιρίδιηϊ οὗ ἔχ. 165; Ὀπῖ 

Ὧ15 δοσουηΐ οὗ ἴπ6 ἐδ 5 ῃτηθηξ οὗἩ [π6 5δογίῆοϊδὶ βγβίδηι 276- 

σι, οΞσος ἰῃδῖ ἴῃ. ΗδΌτγοιννβ νογα δοσοπιρδηϊθα ΌΥ οαἴῖϊα. 511] 

με οἴδιυβε 15 βοδίοοίῃυ ἔγοπι ΡῈ; 566 ἢ]. η.--ὅ (1Ε). ΝῺ μὰς 
ἹΜο 65 δγουρδι [Π6 ρεδορΐα ὉΡ ἔγοπι Ερυρίὶ ἴο {πὶ5 Ἰηξαγι!]ε δηά 

υνδἴεγίες5 γερο ὃ ὍΤΠδ ρῬδγδ]]οΐ ἔτοπι [Εἰ ἴο ἴδε ργεοεαΐϊηρ ν.: 

οΡ. ἔχ. 18, Νὰ. τ6]8 21 (411 1Ε). Τα νϑ. ἴη 3ῆ, 45 'π ἴΠ6 ἢγϑι 

ἔἴτνο ρᾶ4558460Ὲ65 Ἰυδ5ῖ οἰϊεά, 15 βἰηρυΐατ, δηὰ δάάγοϑϑθά ἰο Μοβεβ 

(ςρ. ν.5. Τῇδ ρ]. ρυποϊυδίίζοη οὗ ΜΤ ἰ5 8ἃπη δοοοπιηοάδίοη 

ἴο ἴΠ6 σοπιροβῖία παγγαῖϊνε.---Ο6 ζ, (Ρ: ἴῃ σοηππυδθοη οὗ ν.ἢ). 
Μοβεβ δηά Αδίοῃ νάγαν ἔγοπι ἔπ 6 σοπρ᾽ δἰπιηρ ρεορΐς ἴο {Π 6 

ἴεηΐ οὗἩὨ πγχεεϊϊηρ, νἤογα ἐπα ρίογυ οὗ Ὑδῃναεἢδ, οπλίηουβ οὗ ἴδ6 

αἰνίηθ δηροσῦ, ἀρρϑᾶγβ; ορ. 1410 1619 (Ρ). ---8-11. Τπεβα νν. 

βῃουά ἀδδοσγίδα τπ6 5ἴη οὗ Μοβεβ δηά Αδζοῃ, ἔογ δον: θη ΠΥ ἃρ 

ἴο 118 ροϊπηΐξ (ορ. ν.13) 1 15. ἴπ6 ρεορὶβς δπά ποῖ τπεὶγ ἰεδάθγς 
Ψψῇοσα σοπάιπςοϊ 45 ργονοκβδά 16 ἀϊνῖπα δηρεσ. ΤὮδ 5'π ν Ὠ]οἢ 

ἐχοϊυάεαὰ Μοβεοβ δηὰ Αδίοῃ ἴσγοῃῃ Ὁδηδδῃ 15 ἀδϑογι θεά ἴῃ ν. ἢ 
8ἃ58 ὈὉΠΌΘΙΙοΥ, ἴῃ ν.3Ἐ 2714 ἃ5 γϑῦθ]]!οη. Βαΐ ἴῃ ν. 5 1, ἃς τῆν 
ποῦν βίδηά, ποιῖμοσ ὑπδε]οῖ ον τοῦθ]! οἡ ἴπ6 ρᾶτγὶ οὗ Μοβες 

δηᾶ Αδίοῃ ἰ5 τοοοζγάδα : οἰϊπογ [6 οὔδ οὔ ἴπ6 οἵδοσ 85 οἴϊδηῃ 

Ὀδοη γοδὰ ἰηΐο (6 νοῦϑος, Ὀυΐ ποι Ποσ 15 ποτα. ὙΥδῆνοθξ δ1ἀς5 

Μοβθβ ἰδῖίζα ἴῃ γοὰ (ν.85), ἀπά ἢε οὔεγβ (ν.9); Ὑδῃνθῃ δ᾽ άς5 
Μοβεβ δπᾶ Αδγοὴ ορϑαϊς ἴο πε γοοῖς ἀπά 50 Ὀγίηρ ννδΐογ ἔγοπι 

ἴ (ν.δδ); 18 15 ποΐ τεσογάβα εἰἴμαγ [Παΐ ἴμεν οὈδγεα οὐ ἀϊ15- 

οραγαδά ἴδ σοπιηπιαπά ἴο βρϑαΐς ἴο ἴῃς γοοῖς, Ὀυϊ ΤΟΥ οαττγι δὰ 

ουἵ ἴῃ ἀϊνὶπα ᾿ηϊοπίίοη οὗ ργοουγηρ (Π6 Ῥδορΐα ννδῖεσ. [Ιἢ 115 

ργοβδαηΐ ἔογπὶ ἴῃ6 παιγαῖϊνα ὅοθβ ποῖ γτεοογά ννῆδὶ αἰγεοίοηβ 

ΥὙδῆνεῃ ράνα 85 ἴο ἴῃ υ56 οὗ ἴΠ6 τοά, 50 [δῖ 11 15. ἱπιροϑϑιῦ θα 

ἴο 5841Υ νηοῦ ἴῃ βκιηρ (6 γτοοῖς δὲ 411 οὗ ἱπ διγικίηρ ἴἰ 

ἵνῖοθ, Μοβο5 ννὰ5 ΡΊΣΠ ΠΥ οὗ ἀϊξορεάϊεηοθ οὐ πηθε]οῖ. [1 15 

Ροβϑβιῦία πὶ Μοβθϑβ βἰσιοῖς ἴπ6 τοοῖς δπά γεδιβθά ἴο βρϑαῖ ἴο ἱΐ 

[Ὠγουρ ἢ ἰδοῖκ οὗ ἔδι ἢ ἴῃ Ὑδῆννε 5 ρόονναῦ; [ἴ 15 ρΡοβϑὶδα τῃδῖ 

ἣς σἴγυοϊς 1 ἔνῖοθ, Ῥδσδιιϑα ἢ6 πουρῆϊ ἃ βηρῖα ςἴγοϊκε νοιυϊά 

δ6 ᾿ηϑυ!ῆοϊθηῖ. Βυΐ 1 1ἴ 15 ἀϊβίουϊς ἴο ἀϊδοονοῖ Μοβοϑ᾽ βίη, ἴἴ 
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ἰς ποτα ἀΠου]ς 511} το ἀϊξοονοῦ ΑδγοηἾβ ; ἴογ μα ἀϊά ποῖ ςἴ για 

1ῃ6 τοοῖς οἰἴοσ οποθ οσ ἵνῖςοο, δηά, ἱπάθαά, 41} τἢ δι τῆς 5ἴοτυ 

58 Υ5 οὗ Πἰπὶ 15 [πηι δε δϑϑϊϑίε Μοβββ ἴο δϑϑϑηιῦῖα {πα ρθορὶβ 

αἵ ἴδ τοοῖς. 

Τῆς γι 15, (δα δίογυ 58 υγυϊ]διοά ; δηα 839 ΔηΥ δἰἰειρὶ ἰο τεοοηΞίγυςί 
ἰϊ τηυβὲ Ὀ6 ἰδηϊδινο, (ἢ ἐχαςοῖ παίυτε οὗ ἴΠπΠ6 5ἴη οὗ (μὸ Ἰοδάδδβ πιυϑςὶ γοαδίη 

ἀουδε!, Βυὶ ἴδ6 βυϊδδεαυδσηΐ Δ]1υϑίοηϑ ἕανους ἴῃς νίενν {πΠδὶ 1ἃἴ να 8 δὴ 
δοὶ οὗ ορδὴ γεῦδο]]ίοη, γαῖμοσ (ἤδη οὗ 5ἰπιρῖες υπδοϊ!εῖ, [ἡ ν.13 (ῃς εὐϊῖοῦ 
[45 βοϊεηεά ἀοννη ἴῃς ἰδγ5 οὗ ἴῃς οτ ἴηδ] βίοσυ. Ἀσοογαϊης ἴο Οογηῖ} 5 
τεσοηϑίγυοξίοη, Ῥκ᾿5Β ογἱρίηδὶ ϑίογυ γα 8.8 ἔοϊϊοννβ :--Ὑδννει ἄγϑὶ Ῥδάς 
Μοβεβ δπά Αδγοη ρυῦ οἷν δα άγεβα ἰἢ6 τοοῖκ, δα 5ὸ Ὀγίηρ ἔογί τννδῖοες. 
Μοβεβ δηά Αδγοῦ γεΐι86, βδοδρίς δι! αϑκίηρ Ὑδῆνεἢ (ἢ πνογάβ ποὺ 
αὐάτγεββεά ἴο ἴῃ6 ρδθορΐθ), ὕχρε τέ ὀγίη “ον τυαΐϑν 707) ἐδόνε ομξ ογ΄ ἑδὲς 
γοοξ  ὙΔΏΜΘὮΙ τερὶϊε8 (ἢ τνοτὰθ ὑὸν δαάἀγεβϑεδ ὉΥ Μοβδβ ἴο ἴδε 
Ῥθορὶς), εαγζεη ἐο Τξε, γ6 γϑδεῖς, διὰ Ὀ145 [ἢςπὶ 8(γκα (ἢ τοοῖκ : (Π15 {ΠΟΥ 

Ὧἄο. Αβεγιναγάβ Ὑδδνθἢ ργοηουησεθ ἀοοπὶ οὐ ἴδε ἰεδάεγβ, Θεχαιδε γῸ 
“679 γεδείϊοωδ ἀραΐηδέ Δ6γν οοτεπιαμα, ἐλαΐ γο τλοιἱ σαπείν Δ4Δ7ε, αιρὰ 50 
ἔογιἢ, 85 ἰῇ ν. Ὁ, 

Ιηω δὲ τδς οαυ86 ρίνε ἔογ ἴῃς Ἔχοϊυβπίοῃ οὗ Μοβοβϑ ἴσοσῃ Οβδηβδβη ἰ5 
σηιίγεῖν αἰ εγεηΐ : 1 15 ὙδΏννε ἢ 5 δῆσον 8 δὶπὶ οὐ δοοουηΐ οὗὨ {πὸ ἀΪ5- 
οναάϊοηςς οὐ λό ῥεοῤἶε ΏδΩ ἴμς6 5ρ165 γεϊυγησδά ἴο Καάεϑῃ (ΌὨι. τ ,χ36.,3}. 

8. Ζαζο ἐλὰ ε{108] (15. 15 ἀεβηδά ἴῃ ν.9 ἂἃ5 ἴπΠ6 ““ βιίοκ 
Ὀεΐοτγα Ὑδῆνθῃ ἢ; Ὀυϊ πὶ σαηποῖ νν 61] γεΐογ ἴο δηγτῃϊηρ δὰΐ 

Αδγοπ β δἱίοϊκς, ννὩἹ ἢ ννᾶ5 ρυΐ Ὀδοῖς, δίζογ 1 μβαά δυάδάεᾷ, ἴο 6 

Καρὲ ““ Ῥείοτγα ἴπ6 ἰοσε πιοην " (1735 (0), 2,6. Ῥεΐογε Ὑ δῆ (ορ. 
1719 ὙΠῸ 1226), Ῥτγορδοῖγν ἰδ 15 πιθγοῖυ ὉΥ ἃ ἰθχίαδὶ δγγοῦ 
(ΟΠ ἔος Π900) οὗ πιογα γεοθηΐ ἀδίβ ἔμδη (ἃ (πδὶ ἰῃ6 5. οἷς ἰ5 
ἀδϑβογί θεά ἴῃ ν.1 88 “" 15 (2.6. Μοββϑ᾽) 5τίοῖς. ὙτὉτῇα βείοὶς τῇ 
Ποῦ νοηάογο 15 ψγουρμς 5, σἜΈπογαΙ, ἴῃ Ῥ᾽5 ἡδγγαδῖϊνε, 

564 ὉΥ Δδγοη (Εχ. 5γ9.19 81- 12 ὦ. 16); Δηποίπεσ ἱπϑΐδηοα οὗ ἰΐϑ 
586 ΌΥ Μοβεβ 15 ροβϑιδίν ἴο Ὀ6 ἔοιπά ἴῃ Εχ. 145 18. ΠΟΙ 5 

ΓΊΔΙΩΪΥ ἀογνοα ἔγοπι Ρ, ᾿πουρἢ πιοβί τεΐεγ [ἢ6 'πρῖθ οἰδιιβα 

αδουΐ [δα τοά ἴο Εἰ ; σρ. 4'5ο ἴπ6 ραγί ρίαγεά Όν Μοβςαβ ἴῃ [86 

τηϊγαοὶθ οὗ [Π6 β(ιοῖς ὈΪοββοπηηρ ἰπ ο. 17.--ΤΖ Ὺδ γοοκ] ἃ ἀδβογὶρ- 
τἰΙοη οὗ [6 σοηβρίσθοιι γοοὸῖκ δἱ "Αἰη-οἰ-Κ άϊβ, ἀγουηᾶ ννῃϊοῦ 
{Π6 ργεβεηῖΐ βίογν ρδίπεογεά, 15 οἱϊδεα ἴῃ 1[Π6 ἢ. οὐ 1435.---Ὁ, 

Μοβϑοβ οὔδυϑ, δης ἴδϊκεβ (πε τοά δ5 ἀϊγεοῖϊεά, ΨνΒεῖμογ τΠ6 56 

6 πιαίζαϑ οὗ 1 (ν.10) ννὰβ αἷβο ἴῃ δοσογάδησε ἢ Ὑδην θη 
σομηπηδηδ οαηποῖ δα ἀκσίογηχπαά, ἔογ ἴπ6 αἰνίηα ᾿ηϑίτιςϊοης 

45 ἴο 6 υ56 οὗ ἴδε τοά δα ἢονν πιιϑϑίηρ᾽ ἔγοσὶ [ἢ 6 5ἴΌΟΓΥ : 566 

ἃΌονε.---10. “Ζεαγζερ ποιὸ] 1{ Ἶἢ ὃς οτἱσίπαὶ, τπ6 δὲ) οὐ ΠΡῸΣ 
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15 ὅτε το ἴδε εὐϊῖοῦ: 566 τΙ6ϑη. Βιυϊΐ (ἃ τεδάς ᾿7εαγξο τη] 216 
(ΣΟ); ορ. απ. 23 (Ρ) νβεγε ϑ»ο, νοῦ, ἀπὰ ΡΟ, τ ΒΙΟἢ ἄγε 

Ἐουπά πονῆετα οἶα ἴῃ ἴ1η6 Ῥαηίαϊδθιος, οσοὰγ ἰπ 411} ἔνα {{π|65: 
Οοτγη. (ΖΑ ΤῊ. 1τ8ο1, Ὁ. 26).--- Κε γεδ615] ὈΣΊΩΠ 185. ποῖ αὐ 
ΞΟ ΔΌΪ υδε ΌὉΥ Μοβεβ πη δά ἀγεβϑίηρ [Π6 ρξεορΐα: ἔογ {πεν 

δά σηυγιυτεοά, Ὁ ποῖ γοῦ6 16. Οη δ6 οἵδε ῃδηά, Μίοβοϑ 

δηὰ Αδίοῃ δία εἰβείνβογε βροΐζεη οὗ 845 βανὶῃρ οἡ ἴῃ ϊ5 οσοαϑίοη 

το 6] ἀραϊηϑ Ὑδῆινεἢ᾽ 5 οομηπιδηά (Ἔ Πὲ 12); ἤδῆσα ἰἴ δδ5 
Ὀεδη βιισρεβίθα δὶ (ῃδι ἴῃ {δα οτἱρίηδὶ ἔογπι οὗ [π6 βἴογυ 1Π 656 
νογάβ νεῦα δἀἀγοβϑεάῦ Ὁγ Ὑδνοῆ ἴο Μοβεθβ δηά Αδτοη.-- 

γος ἐδλὲς νοοῖ τιτδέ τοῦ γοάπμοσ τοαίϑν 707 γοι 3] ἴῃεβα αγα {Π6 
“ὁ ΓΑ 5} τνογάβ. νῃςῦ, δοοοσζαάϊηρ ἴο 5. τοσῆξ', οδ]]δα ἄοινῃ οὐ 
Μοβαϑβ ἴπ6 ἀϊνίηα βεηΐθεηοθ. ἴη πεῖς ργεβθηΐ οσοηΐοχὲ (ΠΕῪΥ̓ δγὰ 

θεσὲ υπάἀετβίοοά 85 δὴ ἜὌχργοβϑίοη οὗ 11|-[δη]ρεῦ, ὙὍἢε ἱ᾿πιρί, 

ΡΣ τρ  δαυδ] νι Ὲ]1 6 τεηάδεγεά, σα “οὐ ῥγοώμοο. Βαϊ 
ἰμδϑιηοῦ 85 π6 τνογάβ γα ἱπηηθαϊδίεϊυ ἕο] ουνεά Ὁγν Μοβοϑ᾽ 

Ῥτοάυοίοη οὗ [86 τναῖοσ, δυο δὴ ἱηξογργείδίςοη οὗ {116 οἰδυβα 

ἴπ ἐΐς γοδοηξ ῥοσίζίοῦ νου Ὅ6 υὑπηδίιγαὶ!. 8566, πονίανοῦ, 
ᾶἃῦονα, Ρ. 262.---11. ὙΡρέὰ λό οἰϊολ)] 80 ἃ : 38. “"ἢἷ5. δυίοῖ," 

566 ἢ. ΟὨ ν.8,---19 ζ. Μοβαβ δηὰ δΔδζοη οοηαεπημηδά, οἡ δοοουπῖ 

οὗ 1ποὶγ υηθε] εἴ, ποῖ ἴο δεηΐες σδθδδῃ. Οη ἰδ8 ἱποοηρτυ 
Ὀεΐννεθη {μεθα νεῖβοβ δηά ν.85." 11, 566 οἡ ἔπε ἰδίζοσ. -- 70 

απο 3,16] ορ. 2715, 1. χα, ΝΠ πεθα νογάβ (“λαξαϊ- 
τἀδηῖδὴ ἴῃς τιον οἷα οὐ (8 ππὶὸ οὗ τε ρἷδοες οὗ ἴδ8 
ἱποίάεηϊ (ΚΑα 65); 50 δραίΐη ἴῃ ν..8, Βγυ {πῃεῖγ βίῃ Μοβεβ δηά 
Αδγοῃ ρῬιδνεηϊεά ἴ[π6 [1 πιρῃϊ ἀπά ρονοῦ οὗ Ὑδῃινεῦ Ὀε- 

σοΙ ΠΡ Ὠηδηϊδϑι ἴο πε ρδορίο, δηᾶ 50 τοῦρεά Η!πὶ οὗ βοπια οὗ 

ἰῆς ἔδασ ἄυς ἴο Ηϊπι: ἴογ ἴπ6 βθῆβθ οὗ “"βϑδῃρτῖγ,᾽ ορ. 15. 818 

205, 5. οοὐ 1119.---18. ΤῈ ναΐεογϑ οἵ Καάδςῃ! ννεγα οδ᾽δά 
Μειῖθδῃ (“" 5ἰτδ ἢ, Ὀδοδιβα ([δ6 ρβϑορῖα ίτονε (γδιη; ςρ. 

δέν" γῇἠδαλ δά δάαλ, 27.) “ἢ Ὑδῆνεἢ ἔδεε; δηά ἴΠπ6 ρδοα 
Καάεβῇ, θεσοδυβα ἴῃ βρὶϊε οὔ Μοβϑβ δηά Αδγοη᾿β βίη, Ὑδῇινῃ 
νἱηαϊοαῖϊοα Ηἰ5 ποϊϊηες5 (ὐσν»γεξξασξελ : ορ. [κμὲν. τοϑδὺ ἴπεγα. 

Τῇ ἵννο πᾶπιοὸ5 Μογῖρδῃ-Κδαάθϑῇ δα οοπιδίηπθά ἴῃ 271}, Ὁι. 
3251, ἘΖεῖς. 419 4838, 1 ποῖ αἷἶβο ἰπ Ὠϊ. 422 (ορ. (ἴ : δηά 56 
Ὧι., Ὀγ.). ΨνΒεῖδεν Μεογῖθδῃ ννὰβ αἷβο γεα ]γ οα] ὦ Μηςςδῃ 
(Εχ. 177) 15 πιογα ἀουδίαι. 

5 ΝΟδ]ά., (ογῃ, 
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8. ὍὍκ" ΥΕΧ ὋΝ [ΟἹ]Ἱοινεά Ὁ Ὃκ" τἰϊῆουϊ δὴν ᾿πίεγνοηίηρ ποτα ἴ5 
υηυδυδ] ; ὉὈυΐ 8ε6 Εχ. 1ςἷ (ονεγ]οοκοά ὉγΥ Οογη.) δηά αἷβο 2 58. κ' 2ο ", 
]6τ. 2953, Εζεῖς. (1227) χ310, Ζεςῇ. 26 : ερ. Οογη. ΖΑ 7». χὶ. Ρ. 22.---.-.}} ΤῊ 
Ννᾶανν ἰβ5 υϑεα ἐογοϊ ὉΪΥ τυ! οἰ πίη Ὀγενίουϑν δα ῤγεςσεα ἴον ἰὶ ἰο οοπαεςὶ 
ψ  ; ορ. 1139Ὁ (γη) Ὅν) δηά (459 Πεγα δ δε Ὀδρίπηΐηρ οὗ ἃ βρεθςἢ) 2 5. 24 
(ηον"), 2 Κα. τἰϑ (οκὺ: ν.13 Ὀκ δἱοῃβ), χ: 866, ξυγίπον, Ὦγ. Ζέπςες,} Ὁ. 141 τι. 
“-,.υν9] ἃ δνουγίία ννογὰ ψῖ Ρ ς Ὠγίνενγ, 2.0.7. Ὁ. τ2ι1, Νο. 9; ΟΗ. ς:- 
-τπῖπ Ὅποη ΚΝ] Εχ. 16} (Ρ) - οὐ »2}] ἃ πιυοῃ 1655 υϑυδὶ' ψογά ἕο οδί 16 
{8 Ὥρο (Εχ. 1. Τῆς ἰδιΐεν ἰβ σοπιπιοῃ ἷκε ἴῃ Ῥ δηά 1, δηά υΞξεΐ, 
ἐβουρῇ 1655 ἔγοαυσηίγ, Ὁ Εὶ δηὰ Ὁ (ΟΗ. 18. Ὑνῶ, ἜὌχοερὶ ἰπ ἴδε 
Ρτεβεηΐ ο., ὁοσουτβ ΟὨΪΥ ἰη Οη. 45} (Ε), Εχ. 224, 8. η8; 8εε, ξυγίπες, 
σογη. ΖΑ ΤΊ. χὶ. 24ἴ.---. Ὀπῦ95] πόρπη οὗἨ Ὑδμνεἢ Ὀγίηρσίηρ 15γαεὶ ουἱ οὗ 
Ἑργρὶ 8 ομαγδοίογϑις οὗ ἴξ ; (ΚΗ. 136.---8, πρσπι . . . ΠῺΣ (ὅσ δας 
[τες νογῦ8 ἴω {π6 2Ζηά ρ]. (απο {πε ἰηῆμπδηςς οὗὁὨ [86 ρὈγεοδαϊην, ὉΠ) : 
Ὀυΐ ν.ῦ ϑῇῆον5 1πΠδὲ (ἢ 5ἰηρυΐίαγβ οἵ 1Ὲ αὔγὰὸ οὔἱχίηδαι. Εον ὈΠῚ2Ὶ γεδά τ 
Ψ 18 5; ὄνοη ἰἢ τς οἰαυϑε σοηϊδίηϊηρ ἰδ ὃς ἔγοιῃ Εἰ ἰδς 2πὰ 5ίηρ. ἰ5 
τεαυΐϊγεας ορ. 35. ς.---10. γ)π] (α 85. ϑηρῚ; ποῖς ὋΚἽ ἀπά, δοσογαϊηρ ἰο (ὰ, 
ὙΨΌσ ΓΟ] οννίηρ ; δηά ἴῃ ν.Ἱ ΟΥἽ; Ὀυϊΐ, οὐ ἴῃς οἴμοι παηᾶ, ΚῪΣ ἴῃ ν.}9 δηὰ 

186 ΡΙ. ϑυ δ]. οΥ ὕπρην ἰη ν.3.- τ ΣΌΝ ἢ κὸ 0} πεῖ πον 1) ον [ὍΝ ἰ5 υϑεὰ ὈΥΡ; 
Οογη. ΖΑ ΤΊ. χὶ. 29. 

14.21 (ἸΕ). Τὴ0 ΙΒσδοὶἑίθβ βϑῃ ἃ πιθββθηρ γ8 ἤγοια δά θβι 
ἴο ὑμ6 Κὶηρ οὗ Ἐάοπὶ δδκίηρ [0 Ὀ0 8]1ογϑὰ ἃ Ῥθ80Θ0Ὁ] 8888 68 
ὉΒσοῦρ 18 σΟΌ ἾΥ. ΤΈΉΘΥ 810 τοίπβθ.---Τθ οτγἱρίηδὶ ςϑααυεὶ 

ἴο 115 ραϑϑαρα ἰβ ἴθ 214}0.118 Βρίυδεά ἃ ρᾶϑϑθαρθ 8όγοββ 
Εάοπι, ἴα ϑγδϑὶ 65 τοῦ βοι(ἢ ἴο {π6 δοδὰ οὗ {πα αυῦ οὗ 

᾿ΑἸζαυδῇ, ρδ55 τουηᾶ ἴδ6 σομζλογηε ἐπὰ οὗ Ἑάοπι, δπὰ ἰδεη, 

ἱκεαρίηρ ἴο {πε Ε. οὗ Εάοπὶ δά Μοδῦ, πιαγοῦ πογίπιναγαάς ἴο 

Ατηρ : ορ. 0υἀ. 1118, 

ἴε 18 ργοῦδαδίς ἐμαὶ Ρ' γεϊαϊς πεϊϊπες (μ6 ρει το ἰο Ἑδοσλ, ἢοτς 15 
το]εοιίου ; δηὰ δὶ, οα ἴῃς οἴμογ μδηά, ἰῃ εητἶγε αϊθαρτγεοηεηΐ ἔγοτι ἴῃς 
ἰοταροίηςν δίογυ, ὃς γεργεβεηϊοα (ἢ βϑγδοὶ ῖεβ 848 δου δ ν ογοβϑίης ἰῃς 
πιογίλεγη δηὰ οὗ Εάοπι ἴα ἐμεῖς ρα ϑϑαρε ἴγουι Κδάεςξἢ οὐ ἰῃς ὟΝ. ἰο {με Ἑ. 
οὔ τς ᾿Αγαδδῆῇ. 

Τῆς ρῥγαοβϑοηΐ ρδϑϑᾶρα, τυρὶ 15 ἰηςπιαίοϊγ οοπηςσοίεάδ ἴῃ ἵνα δηά 
τηοίϊνα ὙΠ 21531:.23. Τυά, 111618. 15. οΙεαγίν ἀογινεα ἔγοπι ἴΕῈ. Νοία (ῇῃς 
Βοηογαὶ νἱν!π655 οὗ ἴπ6 παγγαῖϊνος δηὰ δυο ἐἰεἴ4:}5 845 Χ) ἴῃ ν. ῷᾳ(168 η.), 
ἣνν» ἴῃ ν.Ἶ6 (ΟἩ. 141. 22), δηὰ (ἢ ““Δηρεῖ" ἱπ ν.1δ6, ΤῈ ἀρρδεδζβ, ἰῃ ἰἢς 
πιδίῃ δὲ ἰϑοδϑῖ, ἰο ἢανα ἀδγινεὰ ἴῃς ἱποϊάδηϊ ἔοπὶ Εἰ ; 80 Κι. (74κπ. 1ς 1), 
Μογος (ΖΑ ΤΊ. ἴ. 121), Ὠ]., δῖγ., Ὀγ., Οόογη., Βαοοηῦ. Τμα σοηοσερίίϊοη οὗ 

1π6 “δηροὶ" ἴῃ ν.1δ 5 Ἐ΄8 : [θη ἸὮ ὨΠΚΣΌ ἭΝ πη ῦ9 ἴῃ ν.19, ορ. πιῦπιτὸϑ 
ὈΠΚΧΌ σι ἰη Εχ. 188 (Ε), δπά ποίας {παῖ π):Ξ 20 σεν, ῥογηεὶξ (ν.31), οσουτϑ 
αἶβ8ο ἰη Ω:Ξ3, τη. 205 417 (411 οἰεαγῖίν Ε) δηὰ 2218 (ργορδ!ν ἴπ6 βαπιῈ βουγοε), 
τυνῖσα ἴῃ Ὦ (δι. 18), ]οβ8. 1οἷ8) δπὰ οὴἷν ἔννῖος Ὀοϑίαεϑ ἴθ ἴῃς Ηοχ., ἴη 
Ἔχ. 419 1238. ραβϑβαρεβ ννῆϊοἢ γα ρεγῆαρβ ἴο Ὀς αἰἰγ υϊοα ἴο ΤΕ ταῖδογ 
ἰδ 1. ΟΗ. δϑϑίρῳ ν. δ 18, 514 :᾿ὸ Ἐ δπὰ ν..5..31}8 (0 Τ; υΐϊ {πεῖς ἀτρυ- 
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τηεηὶ 15 ἱησοποίυϑίνεο, δηα τσὶ ἴῃ ραγὶ οὐ ἴδε δαζαγάουβ δϑϑιπιρίίοη {1ιδὶ 
νι. (σιρο Ῥ}ῸἼ) 15 ἔζρηι Εὶ γταίπογ ἴδῃ Ρ (ογύ ΕΒ). νε. (νι. 1τ10), 6χ- 
ςΟΡ(ΙΟΠΔΙΪγ, τεΐεσϑ ἴδε ραβθαρο ἴῃ ἰῃς πιδίη ἰο 1, Ὀυϊ οὐ (Π6 ᾿νΒο ΣῪ 
ἰηδάεαυδῖις στουπά οὗὨ ἰῇς 086 οὗ (ῃς 5ἰηρυΐατ Ὅσο. οὗ [πὸ πδίϊοηβ. 

14. Απαᾶ Μίοξος τοηξ η65567:9}075] [6 Ξαπάϊηρ᾽ οὗ πιεββοηρ γα 
ἷὶ5 αἰ γοῦν διγὶ υϊεά ἴο ἴπ6 ποῖα Ῥδορία ἴῃ 2131, [υἅ. 1117..19 

--7Τάε ἀέηρ οὗ Ξάον")] Ἡδεῦτγαονν ἰγδάϊπίοη δϑοϊσηεα ἴοὸ ἴπ6 

ΤΠΟΠΔΙΟΌὮΥ ἃ πιοῦα δηοίθηΐ οὐἹρίη ἴῃ Εάοπι, δηά, ἰπἀςοεα, ἀπιοην 

ΤΊΔΏΥ οὗ ἴΠπ6 περ ουγηρ ροορίθβ, ΤΠ δπιοηρ {Ππεπιβεῖναϑ ; 

ση. 3651, Νὰ. 223, 15. 85.--0 [Γ[{ᾧ» δροίλενγ 75γαο)] Ἑάοπὶ ἰ5 
Ιϑγαθὶβ ““Ὁγοίΐμογ᾽᾽; οοπβϑεαυθηῖ 450 δὴ ἱπαϊνίάιαϊῖ [σγδοῖ τα 

ΓΊΔΥ δα ἀοΞκοτιδοά 45 “"Ὀγοῖπον᾽" οὗ δὴ Εδοηῖε; 566 Ὠΐ. 23 

2356) ΟΌ. 10.15. Απ. 111, ὙὯδ πιοάδ οὗ βρεεοῦ βῆονβ πον 
οἱοσεῖν {πὸ Ηδεῦτεινβ ἔεϊς ἐπαπιβαῖνεβ ἴο Ὀ6 σοηπεοῖϊοά 1 

1:6 Εάοιηῖεβ. Αποΐδονς Ὄχργοϑϑίοη οὗ [ἢ ϑαπὶα δα ηρ 15 

(ουπᾶ 'ἱπ ἴπε ραϊγγοῦδὶ βίογθα ῆογα Εάοπὶ - Εβδυ 15 {πῸ 

Ὁσοΐῖπονγ οὗ ]δοοῦ Ξε [5γδε].---- Τἤοιε ἔποισσε] τῆ6 50]. τεΐεγβ ἴο 
1Π6 τννῆοΐα ρεορίβ οὗ Εάοπι, ννῇο οὐ δοοουηΐ οὗ {ποεῖν Κίηϑηὶρ 

ᾶἃῖε εχρϑοϊθά ἴο Ὀ6 πιονεα ὈΥ 115 τϑοιϊῖδὶ οὗ [5Γ86]᾽5 βϑυ θαγίηρ5 

δηά ἀδ᾽ίνεγαποο, γαῖμοῦ [ἤδη ἴο ἴΠ6 [κἰηρ' πηθης  οηθά ἴῃ οἶδυ56 α. 

966 ͵ἷΔλΞἴ ἢ. 90 2.» δογήον, ἐὰν ἰαρά, ἴῃ ν. 15... 15 [6 Ὀοτγάεγ, {πὸ 

ἰἸληά οὗ Εάοπι. Τα οδϑα ἰ5 ἀϊἔεγεηϊ ἴῃ [86 σοπιηλιιηϊ σαί 5 

1} Θίβου, Κίηρ᾽ οὗ 6 Απιογίξοϑ, ἰη 2151. 5, 

ΤΈς ρετβοηϊβοδίοη οὗ ἃ νος οἶΔ55 οὐ Ῥδορῖς 8ὸ ἰδὲ ἴὲ 5. βροΐίκεη 
οἵὔ οἵ τεργεβοηϊοά 845 ϑρεδκίηρ ἴῃ ἴἢ6 ϑἰηρυΐαν 15 ἐγεαυεηΐ ἴῃ Ηδρτον. 
Ιη {με8ὲ 03565 ἴῃς ργοηουῃ5 γεΐεσγιηρ ἴο ἴῃς οἶ455 ΟΥὁἁ Ῥέγβοῇ δὰ πδίυγα!ν 
ἴῃ (86 5βἰησυΐεατ, τπουρ ἢ γριὰ ἰγαηϑι(οπβ ἴο δπά ίγοπι ρἷυγαῖ ργοηουηϑ δγὰ 
ἔγεαυδηςγ πιδάς, 85 ἴῃ ἴΠ6 ρῥγεβεηῖΐ ραβϑβᾶρε (ν..3). ὙὍῆα γεβυϊὲ ἰΏ βοπια 
ς8565 18 50 βίγδηρε παῖ (6 βίηρ υἷα ργοπουϑ οδῃ 8οβδύοεῖν ὃς τεϊδὶ πε 
ἴῃ δῇ ΕὩΡ]15}} ἰγαπϑίδιίοη ; ἰῃ ἘΝ. τῆς οἷ. 15 γεαυδηςν ϑυθϑι1υἱεα ἔον πὰ 
δίηζ. Τα ζοϊ]ονϊηρ ρα 558 ΡῈ5, ἴῃ 411] οβ865 ΠΠςεγα γ γοηαογεά, τᾶν 5ετνς 
85 "1υϑἰγαιοη5 οὗ (ἰῆ6 υϑᾶρὸ: ““Απηὰ Εργρὶ 544, [εἰ πιο ξ6ε" (ἔχ. 143); 
“Ἀηά [δε πιδη οὗ [5γαεὶ βαἱὰ υηΐο ἴδε Ηϊνιῖο, Ρογδαρϑ που τὶ ἄννο! την 
ἴῃ ΠΊΥ αὐ 5ι᾽" (105. 97); “ὙΠε ομϊ γε οὗ ] οϑερῇ βραῖα υηΐο [Ὀβῆυδ, βαρ, 
ἌΝΩΥ μαϑὶ που ρίνεη πὲ Ῥυξ οἠς ἱπ]ιογϊΐδηςε . .. βοείηρ ἴδ 1 δπὶ ἃ 
πυπηεγοῦβ ροορῖς 9" (105. 17} : οςρ. ν. 1618); “Τῆς ᾿ΕἸκτοηϊίε8 ογὶεὰ ουΐ, 58 γ- 
ἴηρ, ΤΠΕΥ πᾶνε Ὀγουρμῖ δρουΐ {Π6 ατὶς ἴο πὲ... . ἴο ϑἰδὺ πὲ δηΐ πη 
Ῥεορῖςε" (1: 5. 519). 8ὲεε δἷβο 21:1": 5, Τυά, 15,2 5. το 8), ΑἹ] ἴῃ ἰογεροίης 
δΓΟ ἔγοηι δα ΥΥ ὑγοϑςε πδιτγαῖϊννθο. Τῆς 858π|6 υϑαρὸ 5 ἰουηά ἴῃ Ὠουϊ., Ἰνογα 
4}1 15γδ6] 15 οσοηβίδης(ἵΥ δα άγεββεα 845 “που (566, 4.9.» ς. 8. 9), ἀῃά ποὲ 
υπηδίυγα ἵν ἴῃ ΡοςίγΥ : 566, ἐ.5., Δη. 115 3. Τὸ τιῆδὶ οδχίθηϊ [πῸ "1" οὗἵἔἁ 

16 Ῥαδ]ῖον βίαπαβ ἔογ 13γϑοὶ 15 αϊξρυϊεά : ἃ οὈνϊουϑῖγ ὅο69 50 ἴω 5. 
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το] 2. 866 ϑπιοηά, ““εδεν 449 Ιοἢ ὅεν Ἀςδίπιθη " ἴω 2.47 }7. 1888, γρ. 
49-147; Ε. Βεεν, 7πατνίάμαοε τ. σενεσί»αδ- Ῥεαϊνιοη ; Ὀτίνος, 2.0. 7. ,80- 
4901. Το υδᾶρε ἰ5 Ο]Ο πεῖν σοηηδοῖδα τ (6 ἔδοϊ τ1πδι τῆς ὁπατγδοίεγιϑιῖς 
δηδ οτἱρίηδὶ ἡδηθβ οὗ πδίΐίοῃβ δὰ βἰηρυϊαι --- Μοαῦ, Εάοαι, [5γδεῖ, 
ΜιάϊδΩ, ἐγ ῃ ς᾽ εἷ ; οἷ,, ἴα Οτεςκ, “Ιωνες, Αἰολεῖς, Δωριεῖς. Τῆς ἀοτγίναιϊνε 
δροηγηιθ---ἰοη, Αδοΐυ5, Ὠόογυ3---οὗ (Π6 Οτεςεῖκϑ αγὰ δης γοῖν αἰ εγοηὶ ἴα 
οὔαγδοίον ἔγοπι Μοδῦ, Εάοπι, εἴς. 966 ἵνε. Χεςίο α΄. αγαὰ. είσερκίενις, ἢ 

τοί. ; Νδϊ!ά. ἴῃ Ζ2Η͂Οσ. χὶ. τηοῖ, ; ϑπιεηά, ΑἸ) ΝΜ εεέανεοη εοδέ Κεἰ έρσίονς- 
φεκολίολέσ,, 2)ὴ. ΙῸ (6 ρῃϊ οὗ ἴπ6 υϑᾶρὸ ἰξ 18 57 ἴἰο 8ε6 ἴδμαὶ ἰὶ τῦᾶϑ 
ποῖ ἀπῆου ον ΗἩδῦτονν (γα! ἰγαάϊιοηβ, ἰπουρ ἢ Ο,ΘΏΘΓΘΙΠΥ οδϑὶ ἴη ἴδ ς 
ἔοττῃ οὗ ἠδεγδαίῖνε5β οὗ ἰτδε5 (ἐ..». ἰ5γβεΐ δηὰ ἙἘδοπὶ 85 ἢογο), ἴο δ5ϑυπ)α 
αἷϑο ἴδε ἔογηι οὗ παγγαῖῖναϑ οὗ ἱπαϊνίυ.4159 (45, 4.2., οὗ ]αοοῦ δηὰ Ἐπ54υ). 

ΑἿΜ λό λανςλὶρ] πιῦπ; Ἐχ. 188 (Ε), 1,4πι. 45, Νεῆ. οἾΣΤ. 
Τα νΌ. πε η Ηεῦτεινν ᾿πθδηβ “ ἴο θὲ ὑυθᾶγΥ "; ἴπ6 ἡομη ἴῃ 1.4π|. 
ἰ5 υϑεά ἃ5 ἃ ΒΥποηυπὶ ᾿ν τ “ ρΡ41]]."---106. 4πῶ γαλισελ ςοπέ απ 

σηρεὶ) ἔχ. 1415. 2339 χγ)δι (ΕἘ). Τα δηρεΐ ἰπ Εὶ ρἷαγϑ π6 5Ξδπὶβ 
Ῥαγῖ ἰπ ργενθηζηρ πε Εργρίϊαηβ ἔγοπι ονετίδκίηρ [Π6 [5τδο] 1165 

88 ἴδε Ὀ1ΠΠαγ οὗ οἱουά ἰη 1: νὴ Εχ. 1413 (Ε), οἵ. ν.190 (7). Τδε 
δΔηροῖ, ἃ5 υδ.4] ἴῃ Θαγ] ον υγῖογβ, 15 ΓΠμΘορἤδηϊο ἴῃ ομαγδοῖογ; 

Υδλνοἢ ΗἸ 5 Γ 185 ργοθοηΐ ἢ ἴῃ6 δηρεῖὶ: 866 Ξ)ὲ. 5.0. 

““ΤΒοορἤδηγ."-- αΐϊεεῖ, ὦ οἱξν ον ἐδδ σαρε οὕ ἐὰν ἐθν»110}}] 

Κδάδβϑβῃ (1335 η.) ἴδῪ οὐ ἔπε βουΐϊπμογη Ὀογάδγ δηᾶ υἱτῃίη [86 
ταγγιΐογυ οὗ ̓ υάδῇ (345) δηὰ οἡ πὸ ὟΝ. Ὀοτγάοσ οὗ Εάοῃη. ζὉῆε 

ΘΑ ογ δἰζϊεπιρὶ ἴο ρδίη δὴ δηΐγαησα ἱηΐο σδηδδὴ ἔγομι {πα 8. 

(ς. 13. 14) Ἰεΐξ Εάοπὶ υαηδῆκξοϊεα ; δυΐ ἴῃ οτάες ἔο ρεῖ ἱηΐο 
Ροϑβιτίοη ἴο ἰηναάβ Ὁδηδδη ἔτοπιὶ ἴδε Ε. (πδ6 ϑγδοῖτος δά 

ΘΙΠογ ἴο ἴγανοῦθα ΕἘάοπὶ, οὐ ἴο πιαΐζα ἃ ἰοηρ᾽ δηὰ οἰγουϊΐοιις 

γπιατοῆ. ὙὍῇα τογγογυ οὗ Εάοπι, 8ἃ5 ἴδε ργδβδθηΐ οἰδίαπχηϊ 

τηοϑῖ οἸοαῦν 5ἤονβ, δηὰ 5 Βυδὶ 85 δγριθὰ δῖ Ἰδηρτῃ 

(Σοννεζ2 7, 22--26), οχίεπάβά ΨΥ. οἵ τε ᾿Αγαθδῇ; τῃ6 πογιῇ- 
ννεβδίεγη Ὀογάθσ τννᾶβ ργοῦδΌΪ ἐογπιεαά ὉγΥῪ {6 νδάγ ΕἸΚγθῆ 

ὙΠΟ ταπ5 βοιτἢ-νεσῖνναγας ἔγοτη ἴἢ6 βουΐζπογη δηά οὗ ἴδε 

Πεδά 3624. ---1}. Ισγδϑὶ ργοπηῖβα5, 1 συ εγαά ἴο ἔγανοτβα Εσδοι, 

ἴο Κααρ ἴο ἔπε ταρυΐαῦ γοδᾶ τντποιιῖ πχοίεβιϊηρ [Π6 ουἱεἱναῖεά 

Ϊδηά ; ἴο ρᾶ55 [Ὡγουρὴ ἴπα σουηῖγυ, ποῖ {κ δὴ δηθηυ, δι 

ὈΘδοθδῦϊν [{κὸ ἰγαάδγς, ραγιπρ ἰδ6 Κίηρ᾽β τοἱ], δηά ἴον δ]] 

{πον παρά ἰῃ {πεὸ ννὰὺ οὗ ἔοοά δηὰ νδῖογ (ορ. ν.͵3. ΤΠε 
ἰογπι|5 οὗ ἴδε ν., ψνὨϊοῦ γα, μοννανοῦ, ταρϑδῖθα ἴῃ γεΐεγεηςσε ἴο 

{π6 Αἰπογῖία σουπίγυ Ν. οὗ Ασγποη ἴῃ 2155, γεΐεγ ἴο ἴννο βεγικὶπρ' 
[δαΐυγο5--ἷἰῆς ἔογ ΠΥ δηά ἴῃς τοδάς---οὗ Εάοπι, οὖ γαῖπον οὗ 
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ἢ τογυϊϊοσυ οὗ Εάοπι Ε. οὗ πε ᾿Αγαῦραῇ, ϑρεαϊκίηρ οὐ τῇ ϊ5 
ἘΡαΐπιοσ δ΄ βαγβ: “"ἼῇῈ σουηῖγυ 15 ΘΧχίγαπ Εἶν ἔδγι!α.. .. 
Ἐσοοαϊν 5ἔγθδπιβ ον ἰἤγοιρη (ἢ νΔ]}εγ8, ψῃῖο ἀγὰ ἢ] 

ὙΠ ἴσος δηὰ ἤονοις; ψὮΙ16 οὐ ἰδ ιρίδηάβ ἴο ἴῃς δαϑβὶ 

ειοῦ ραξίυγε ἰαπάς δηά οοόγῃ ἤθ᾽ 45 πᾶν ὄνογναγε ὃ6 566η. 

ΑΔ οἴογυ 1 {πΠ6 Ταϊπιιαὰ ἀδβογιῦεϑ πὸ δϑιοπβῃπηεηΐ οὗ ἵἴνο 

ΕΔΌΡΙ5 ν᾽ 5! ηρ ΟΘΌᾺΪ] (ἴῃ Ν. ραγί οὗ ἙΕαοῃλ)θὃ8 αἱ ἴῃς 51Ζ6 
οὗ [Π6 ρύδρθβ ργοάπυοβδα τπεγα.Τἠ Αἱ ἃ ἰδΐεγ ρεγοὐ Ἑάοηι 'ιν88 

σογίδιηἷυ ἱγανογθοα Ὁ. ἱγταάθ τοιΐθϑ ονὸσγ ψῃιοῆ [Π6 ἔγδηϊ- 

ἴπσθῆβα ἔγοπι 5. Αγαῦιῖα δηὰ οἴπογ σοπιπιοῦοα ἴο δπὰ ἔτοπιὶ ἴπ6 

ροτέ οὗ ΕἸδιἢ οἡ τλ6 Οαυἱ οὗὁἩ ᾿ΑΚαθδῇ τνϑγὰ οαγγίϑά, δηά 1ἴ οδῃ 

ΒΟΔΓΟΟΙν 6 ἀοιδίεα ταὶ ἴπ6 ἴγαάς ννῃιοῦ οτεαϊεά ἴπαπὶ ννὰ5 

ΥΘΓΥ δποίδηςϊ. ϑοπῖα δηοίθδηϊ {πγουρἢ τοιΐα (οσγ τουῖα5) οὗ 

{15 Κιηά ἰ5 ἱηϊοηἀ δα Ὁγ ἴπ6 ἴετγπὶ δέ ζέηρ᾽ς τοαν. 1 Ιῃ τποάδγηῃ 

Ῥαϊδϑίηθ βυοἢ ἃ [πτουρἢ τουΐα 15 Κποόοννῃ ὉΥ [26 ηδπηια οὗ {Π6 

4αγὸ 65-ομἰζᾶρη οὐ “" ϑυϊδη 5 νὰν." Βιυῖ πεοιίμογ [ῆ6 ταγπὶ ἤθγα 

υϑεὰ ποῖ ΠΡῸΘ ἰπ ν.19 ἱπιρ1165 ἐμαὶ ἐπ6 γτουΐθ ννᾶβ ἃ ἱπογου ρὮ!Υ 

ταδᾶς δηὰ τνϑῖ]-Καρὶ γοδά ὃ ϑύοῇ τοδάβ μαγάϊγ Ὄχι θα Ὀϑίογε 

Βοιηδη {ἰπ|685θ. Ἴδα δαγίιογ τοδάς ννεῦα βοδγοοῖν εξ ΤΠ δη 

1Π6 πχοάετηῃ “δ }14η᾿5 τοδάϑβ,᾽ οὔβ οὗ ψνῃϊοῇ 15 ἀδβογιρεα ὉγΥ 

ϑεείζεβῃ (13. 236) 85 δὴ δἰπιοβί ἴων βία ραΐῃ, γοοκὺ δηάὰ 

βίοηυ.-- -8. Εάοπὶ γεΐβος 15γ86}᾽5 γεαιιθϑῖ, δηά τπγεδίεηβ ἴο 

τιθεῖ ΔΩΥ͂ αἰϊεπιρὶ ἴο ἴγανογβαε [6 σοιηΐγγ ΜΠ δγπιεά τοὸ- 

5 ϑίδησο. -- 19. ΤΠ6 [5γδοὶας γταροαῖ {πεῖς ροδοθδῦϊΐα ἰηΐθη- 

[ἰ[υῆὴ5. Τῆα ταροίτοι ΠΊΔΥ ΡΟΞΞΙΟΪΥ 6 ἴδ6 γοϑυ]ε οὐ τῆς 

[υϑίοη οὗ  δηὰ Ε : 5δε6 δῦονθβΌ0 Τῇ βϑρϑϑοῦ Ῥερίπβ ἰπ τῃ86 

Ρίωγα, τοῦ τοῦδέ φῸ τῷ, Ὀὰϊ ρᾶᾷ5565 ονοῦ ἴο ἴπ6 5ἰπριΐίαγ 7 (1.6. 

[5γ86]) σϑπαᾶ τῶν οαζζ]6: 566 οἡ ν.}3.---Ομἶν---ξ ἐς πὸ τπαζζ67 οἵ 

οἴξηῃσα οὐ δῃπούδησα (ορ. 1 8. 2053))---οὔ ρε᾿ν 7εεΐ τοοια 7 βαδς 
ἐλγοιρρά, 1.6. ἃ5 οταϊμΑγΥ, ρϑδοθῆι ἔοοϊ-ῬΑΘΘΘΏΡΈΓΒ : ορ. 5. 

665, 1]. “177. Ορ. Πι. 23, Δοοοτάϊηρ ἴο (ἃ {π6 τοαποβί οὗ 
ν.19 ᾿ς ἃ πιοάιβοκδίίοη οὗ {παῖ ἴπ ν.1]7. Αἱ ἢγεϊ 1ῃ6 Ιϑγδοτας 

αϑὶς ρογηγβϑίοη ἴο ρᾶ55 ζλγομρ; Ἑάοπὶ (παρελευσόμεθα διὰ 

" εεεγέ οὔ δε Εχοαμεο, 43οἷ. : ορ. ΒιΏ, Οϑεεῖ. αδν Σαο»είξεγ, Ὁ. ἃς, 
ν ἢ τΠ6 1 ογαίΐυτε ἴογε οἰ εα, 

Ἰ Χεέμδοίλ τ12α, εἰϊεαὰ Ὁγν Νεαυδδιον, Οδοργαῤλίο ας Ταϊνι αι, 67. 
ΖΦ Οὐ δηοϊεηϊ γουΐϊε9 (πγουρ Εάοπι, 566 Βυἢ], σεεεΐ. αδν Ἐαοηιίΐον, 44. 

18; Ο. Α. δπιῖῃ ἴῃ Εὲ αγὶ, “""Τγαάς δπὰ (οπιπιογοα," ὃ ,χ2ζ, 
ξ Ορ. Νονδοῖς, Αγελ. ἱ. τοι ἢν ; οἰπογννίβα, ΒυὨ], Οδον. 126. 
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τῆς γῆς σου. . - ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ ὅρια σου); οἡ Ῥεϊην 
τοίιβεα [ἢ]15, ΠΟΥ ἀϑὶκ ρεγπ) βϑίοη ἴο ρ855 δίοηρ {π6 Ὀογαδγξ 

οἵ Ἑάοπι (παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα).----,20, 21. Αραὶπ 
τείιϑεά, ἰϑσγδοῖ τὰγὴ5 ἀννᾶὺ ἔγοπιὶ Εάοηι ἴῃ ογάθυ, 45 ἴῃ 6 σοοῦ- 

«ἰηὐδίοη οὗ ΤΕ ἴῃ 215 ὀχρίδίηβ, ἴο ἴυσγη 1η6 δοιςῆογη δχίγε πη γ 

οὗ Εάοπι. Μ.39 δηά ν.2:86 ἀγὸ ἴῃ βυδβίδηοα :ἀδηϊοαδὶ, δηὰ πᾶ 

Ὅς ἔγοηι ἀϊεγεηΐϊ βουγοεβ (ν. 39}: ν.316 Ε). 

Τῆς ἰγδάϊιοηϑ ἃ5 ἰο [86 δδεῖν γαϊαϊοης Ὀεΐινοςση 5γδο] δηά Εάδοπὶ ἀγε 
ἴο ἃ ἰαγγχε εχίθηξ οδϑὶ ἰὼ [δε ἔογηι οὗ ρδίγίαγομδὶ βίογιθϑ ; ορ. πε 5π|18]]} 
ρτίωϊς ἢ. οὔ Ρ. ζΖόςσ. Απιοηρ ἴΠε8ς6 5βἰογεβ οὗ Ἐϑ3δυ (-- Εἄάοι) δηὰ ςοοῦ 
(Ξ:ΞΞ [5 γ86]}, ἴῃς δοοουπὶ οὗ [δες πιδείϊηρ οὗ ἔβδαυ δηά Ἰδοοῦ 'ἰπ Οω. 22 ἔογιιβ 
ἴῺ 8ο0πι6 γοϑρεςοίβ 8 ϑ γἸϊκῖπρ' Ῥδγδῖ]ε] ἰο ἴῃς ἰογεροίηρ, Ὠδγγαῖϊνο. ἴῃ αη., 
ἰι ἰ6 ίγυς, [Πς βίογυ οοποϊυ δ ὉΥ Ὀτηρίην ἴδε ἴννο Ὀγοΐδεγα ἰηΐϊο ἐγ ΘΟ 
τεϊαιίοηϑ νἱἱἢ οὐς δποίπογ; Ὀυΐϊ δυσῇ ἃ σοποϊυδίοη 15 845 {Ππ||6 δηςὶ εἰραῖςεά 

ὈΥ {πὶ τεδάογ 845 ΌΥ Ϊδοοῦ ἢἰπιβεϊῖ, νυμοη οὐ ἢτγϑβί ἰεαγηίηρ οὗ Ἐϑαυ᾿ 5 
δάνδῃος ΜΠ ἴουγ δυπάτοα το (ἡ. 4270 (δ), ςρ. ν. Ὁ Π6γθ) 6 ργερᾶγεβ 
ίοτ τὸ νογϑὶ (Οἡ. 425.1326-),͵ ὙΎΠοτα, ἃ98 Ὦδγο, οὐ δρργοδοξίηρ (86 ἰδηά 
οἵ Εάοαι, Ϊαοοῦ (ΞΞ [5τ8ε]} βεη 5. πηδϑϑοηροῖβ ἰο Πηὰ ἴδνουγ ἴογ δἷπι χἱ ἢ 
ἢῖ5 Ὀγοΐῃοῦ ἔβδαυ (ΞΕ ἀοπι); πε πιοβϑδηρογβ ἀγα γερυϊβοά (Οη. 42705), αηὰ 
τοΐαγη ἴο Ϊάοοῦ τ ἰδ6 πεννϑ οὗ Ἐβαυ 5 ῃοβίιε ἰηΐϊεηῖ, Ορ. δίευεγπδρεῖ, 
δίς. Εἰπτυαπαεγωηρ αἰ, ἐσγασλ εἰ δοΐόη διηπραέν, 105. 

Ὦ ἀοε8 ἢοἱΐ τεΐοσγ ἴο ἴδε ργοβεηὶ ἱωοϊάδπι, ὃυϊ ἰὼ Ὠὲ, 21:8 γοϊαῖος (ῃδι 
δυνϑοαυσηξίν, οὐ ἴῃς ποτ νδγαὰ πᾶγοῃ Ε. οἵ (Π6 ᾿Αγαρδῆ, [53τδοὶ ἐἱά 
Θοῖθα"Υ οτο88 8 ρα οὗ Εάοπὶ ἴῃ ἴπ6 βαπὶθ ρεδοθδῦϊας ΑΥ Μϊοἢ ἴΠογ 
Βετε βεεῖς 'ἴὴ νϑίη ἴο ρυγβϑυαε. Τῆς ἴνο 5ἰογθϑ ἀγὰ Ὡοΐ πεοθϑϑαγιὶν ἱπσοιῃ- 
Ῥδδ᾽]6, θὰΣ ᾽ἴ 18 ἱπιροβϑιδὶς ἴο ἀείεγπιίης παὶ δπιουπὶ οὗ Ὠἰϑιογὶς ἔδοὶ 
1165 δὶ ἰῆς 4515 οὗ (6 5ϑἰογι6βϑ, οσ ὕον ἴασγ ἴδ ὺ πιογεὶν γεῆεοῖ ἰδία γεΐδ- 
(᾿ΙοὩ5 Ὀεΐνεοη ἴῃς ἔνγο Ῥεορίδβ. 

Ιῃ 411 (8686 ἰγδάϊοηβ ἴπογα ἀγα ἔπνο σοπιπιοη δηᾶ ἔππαάδπιοηίαὶ 6 55υπιρ- 
(Ἰοη8: 1. (δαὶ (ες Εσδοπιίῖο5 ογα πιοτὸ δηοϊοηῖϊ ἤδη (δὰ [ϑγδο [65 ; 2. 
μαὲ ἴΠ6Ὺ αἰγεδὰν οοουριεα ἴῃς ἼσουηΐγΥ ἱἰπ δπά δῦουϊ ἴῃς ᾿Αγαῦβδῃ, 53 056- 
αὐυοηῖν οΔ]1εἀ Ὀγ ἱμεῖς παπια, δὲ ἔπε {ἰπ|6 οὗ (ἢςπ ἐπι ρτδίοα οὗ 15γϑεῖϊ Ἰηΐϊο 
σαπδαη. Ο(ογίδιῃ ραβϑϑαροβ ἰη δαγὶν Ἐρυρίίδη βουγοαβ ἣᾶνς αὶ Ὀεδγίηρ θη 
{πΠ656 αϑϑυπιριίοηϑ. [{ ννὰ8 ἔογ Ἰοὴρ' ξυρροβεά δαὶ Εαοπὶ ννἃ8 πιδηιοηοά 
ἵπ (6 τοπιδῆςς οὗ διηυῆι (Ὀγη, χὶϊ. : Ὀείογε Β.Ο0. 2000); ὈῬαΐ 6 πδλπὶς 
Γογπιογῖν ἰγαηϑιςεγαῖϊε Εάυμπῆα (Θανος, Ζίρλον Ογὶ . ἀπά δε Ἡοπεεριδηΐς, 
203) 5ῃουϊά Ὅε τεδά ζαρεξεορ (Ε. Μεγογ, σεέςολ. ἄορ. τ82; Νν. Μαχ 

Μῦν, ΑΙ σίφε τὸ Εμγοβα, 46). Οὐ (δ οἴμοι δαπά, ἴῃς ἰἀδηςοςίίζοη οὗ 

᾿Α-ἀυ πᾷ πῃ Ῥαρ. Απαδβίαϑι νὶ. 416 (5. 1:οο 8.06.) ἢ Εάοηι, τδπουρὴ 
ηυσϑιϊοηοα γ ΔΜ ΊΠΟΚΙον (Οεσολ. 757. 180 [.) δὰ Οἤογης (58... 1182), 15 
ΒοΏοΓΑΙγ δαπιεαὰ, [ἡ [118 ἀοοσυπΊοηί [Ὡς γεαιοϑῖ ἰ5 πιαάς ὃγ δὴ Ερριίίδη 
οἹ οἶα! ἐπαὶ “16 Βεάδνηη (γρε5 ((γρα5 οὗ δ-50) (ὈεἸοηρίηρ ἴο ἔπ ᾿δΔπ6) 
οὔ ᾿Α-ἀ-πιᾷ " ὃς δἸοννεά ἴο ραβίυγε οὐ ἴπε Ν. . ἔγοπίϊος οὗ Εργρὶ (Μαχ 
ΜΌΆΠΙΟΓ, οὐ. οὐδ. τ45). Ἐλδηιθϑο5 ||. (ἀΌοις Β.Ο. 1200) γοΐδίθϑ : “41 ἱπῆϊοιεὰ 
ἃ ἀείξαϊ οὐ ἴῃε 8ι- δ-ἴγα θεϊοηρίηρ ἴο [πὸ Βεάαλν πη γι ρ65.᾿ ὍΠα οαυΐνΔ- 

ἴθηςα οὗ 88-8-ἴγα νυ ον ([Πς ᾿ἸημδὈ Δ ηἴ5 οὗ Δῖϊ. 5.1γ) ἰ5 ποῖ αυοσϑιϊοηοα, 
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ἍΙΑΧ ΜΠῦ]16γ (ορ. εἶδ. 156 ζ.}) ἀγριιθ5 ἴμδὲ 1819 Ἔχοΐυθ8 [6 ροβ5: 1Π|ν {ΠΑ 
τῆς Ζαονετΐες δὰ ὺὑρ ἴο πὶ {ἰπ|6 οοουρίεαὰ ΜΙ. Θεῖτ. 1 8 δυρυηνδηΐ 
υνοτγα δαπιϊιεα, ἰπΠ6 ρἱδοίηρ οὗ ΖΣαο»εἶζέες ἴῃ διὰ ἀρουΐ ἴδε ᾿Αγδῦδῇῃ ἰῇ {86 
ἘΒΙΌΙΙο 81 βίογιοϑ νου Ὅὲ δῇ δηδοϊ;γοηΐβαι, Βυὶ αρδίηϑὶ 1ῃ6 νδιιϊγ οὗ 
ὯὮ!15 αγρυηεηῖ, 8ε:6 ΝΟϊά. ἴῃ 52. ςιυ. “Ἑάοει," 8. 4. 6; Βυῃ!], σεεολ. ἀ,, 
“ΚἘάονεέΐον, 5... Ἑυτγίπεν ὄνίάσηοα πιδὺ γεῖ οοηα ἴο Ἰρδιϊ: ννδδὲ Ἵχὶϑὶβ δὲ 
ἘὈτεβεηῖ, 0155 ἴἢς ἸΔἀδης οδιίοη οὗὨ ᾿Α-ἀυ-π|4 Ξ Εὐοαι, Ὀς ἀεηϊεά, ργονθ8 
Ἐς οχί5ίεηςε οὗ ἴῃς πδΔπ|6 Εδοαλ δἱ ογ ῥγίογ ἴο {με (τς οὗ ἰῃς Ηεῦτοεν 
τιπιϊ σταίίοη : ἴἃ ἠοῖ ποῦ ργονοβ ἠογ δἰ 811 οἱδαυΐν οὐ δ 558 Υγ αἰβργονθϑ 
δὶ Εάοπιίαβ αἰγεδαν οοσυρίεα ἴδ οουηίγγ ἰαίον Κηοῖινα ὈΥ ἐμεῖς ὩδΔη16. 

48, Ὃκ Π2.. . . ὈΞΚΌΌ . . .« πῦσὴ] ορ. Οη. 424 (ἸΕ): πϑ Ὁ βοηχα ραγὶ οἵ 
“Ὧκ 1 ἃ πυπίδη οὐ (45 80 ἔγεαυςηιν ἴῃ ἴπ6 ργορῃεῖ5) ἃ αἰνίης δυῦ]εςιὶ 19 
ΝΕΓῪ οἰδατγβοίεγσιις οὗ [Ἑ 85 Ἴοοηϊγαϑῖοα υὐἱτἢ Ρ: 8δεε (ΚΗ, 87 δηά 222.-- 

᾿ ΠΡ πρκ] (ἢ ἐχργεϑβίοῃ οὗ ἴδε ργοῃοπ δὶ 5υδ᾽εςῖ ΣΒ ΚΜ 15 ομβαγαοίογ βία 
οὗ 1Ε : ΟΗ. 1η4.---16. 1912) πΥρ] ορ. )λῦδ; 5122) ἰῃ (686 νγ΄. 15 οἰδδεῖγ υϑοὰ 
ηοῖ οὗ ἴῃς δοιρμααν» οὐ δογαθρ, Ὀυϊ, 85 οἕεη (ΒΏΒ. εὺ. 22) 2), οὗ τῇς 
ἐογ» γον») διοϊοβοὰ τ Ὀοτγάογθ. Ἡδξδπος ψνὲ αν (δε αἰϊεγηαῖδνα δχο 
Ὀταβϑίουβ ἼΧΙΚ3 Χ2 ΤΏΡ), Ἴ2322 ἼὩ) (ν.17), 3 Ὥη (ν. 18), γ2322 Ἴν (ν.3}). πχρ ἰ9 
Βογα υϑεά οὗἩὨ ἴῃς δογαξγ οὐ δοιρι 7}: σΡ. ὩΣ πγρ ἔχ. 1,235, Κγυι πυρ Ἔχ. 
1635---17. οὐδ᾽ Ππι|53] ορ. 1τ6}6 2133... .-21. ]10}}] Ο.-.Κ, δδὲ; [6 84π|6 ἴογπι 
οοουγβ ἴῃ ἡ. 489 (1); Ἑ εἰξονῃοσγε υ8ε8 ρεουϊ αν ἰηδηΐϊνα ΤΟτηβ ; 566 
ΡὮΪ. ποίε58 οἡ 2215“. ---"2}] 15 οἕε οὗ ἴῃς ἵἴννο ἀοουβαίϊνοε8 (Ώδν. οοο) σονεγπεά 
ὈΥ [Π); ορ. ]οῦ 98; Ὀυϊ 45 ὈοΪΏ πεῖα δηὰ ἰῃ 2133 Ἣν [5 ργεοεάδά ὃὉγΥ δ ννογά 
εὐάϊηρ ἴῃ ἢ, νὰ ϑδουϊά ρεγῆδρ8 γεϑίογε Ἵν : 8ο Ρϑίΐεγβοη ἰη 5307. 

99.299, Αγγὶνδὶ αὖ Μί. Ηοσ ; ἀθαΐα οὗ Αϑσος, δπὰ ἱπνοδύλίυ 6 

οἵ Ἐ]οΑΖασ (Ρ). 

Αρϑσγὶ ἔγοωι ν. 3 (Π6 τυ ποῖς βεοϊΐοη 8 οἰδδαυῖν ἀεενεά ἴγοπι ΡΕέ; ν ν. 
ςρ. ν. 12.. (Ρ), ἀπά ριεπεγαιν Ὠϊ. 3259 (Ρ); 5εὲ αἷβϑο Νυ. 2435. (5); δηὰ ἠοῖς, 
ἐ.ρ., πη (13 2.) ν.33..99., γον ὕκ ον. 6; νῺῈ ν. 9; 866 Ζ.0. 7. ΡΡ. 131, 1233 
(Νοϑ. 25 δπὰ 9). Μι. Ηος (ν. 33. 35. 1] 186. ,4,21:39. 46. Ὧι, ,250) 15 γείεγγεά ἴο 
ΟἶΥ ὉγΥ Ρ. [1148 Ὀεδη αὐυδϑιοηεά Μ᾿ Πεῖδετῦ ν. 35 15 ἔγοα Ρ, οἡ ἴδε ρτουηά 
ιῃ4ὶ ἢε νουϊά Βαανα υνυγἱιΐδη ΨῚΡ Π2 ἼΩΟ (ορ. 2735), οσ κ Ἴ2ἼοΟ (ν. .) γαῖ εῦ 
(πὴ ψ ΡΟ ; σης βοπια (6... Ὠ].) ταΐεσγ (τῆς οἴδυβε ἴο ΚΕ ; οἴῃμογϑ, ἴῃ νίενν οἵ 
ἹΨΌ (ςΐ, 2113} χγογε ἡυεϑιοηδδῖν, ἴο Ε ((Η.). [π δὴν οδ8ὲ ν. ἢ βυβῆοος (ὁ 
5ῇον τδαΐ, δοοογαΐϊης ἴο Ρέ, Μι. Ηογ νν85 γεδοδεά δέϊογ ἰεανιὴν Κδάδϑῃ. 

Τῆο οοπίϊηιδίίοη οΥἉἨ Ῥ᾽Ξ ἡδύγαῖϊνα 15 ἴο Ὀ6 Τουηᾷ ἴῃ 21: 10.. 

221. ἴῃ οπο γεϑρϑοῖ οογίδίηϊν, δηα ργοῦδοϊυ ἰη ἔνο, ἰξ σοπῆιςοϊϑ5 

ἢ οἵδε Ηοῦτεν ἰγδαϊτίοηβ. [1ἴ πιαος ΜΙ. Ηοσς ἴδε βοεης 

οὔ Αδγοῃβ ἀδαίϊῃ, ννῆογοας δοοογαάϊηρ ἴο Ε παῖ δνβηΐϊ ἴοοϊ 

ρἷδος δ Μοξεγδὴ (1. 1οδ)ὺ, ἀπά 1ἴ ἀρρεαῦβ ἴο ᾿πιρὶν ἴπδὶ 116 

[5γδοῖος τηλγοποα οἴγαιρῃϊ δοῦοςς Εάοπ ἴο {πε Ε. οὗὨ Ϊογάδψη 

ἰηξίοδά οὗ πιακίῃρ ἃ οἰγοιῖ οὗ ΕάοπΊ, 845 δοσοογαϊηρσ ἴο δηοίδει 

ἰγδάϊτίου ἔμεν ἀϊά (566 ἀρονε οὐ ν.1432}), 
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22. Το ολίϊάγεπ οΥΓ 75γασὶ, αἱἑ ἐδλο σοπργεραζίομ) ν.ἷ ἢ.-- 
70 Ἴο7 ἐλθ »ιομρηέαΐη} [6 δῖα 15. απίζπονη; Ὀυξ δἴησθα ἴζ 15 

δί(υδῖεά, κα Καάδϑδῃ, οὐ ἴθ Ὀογάδγ οὗ ἴῃς ἰδηά οὗ Εάοπὶ 

(ν.535. 2257), 126 ἰγαάϊτίοηδὶ 5ἰῖϊθ, πεᾶς Ῥεῖγα, ΒΟ 5 ἴῃ ἴῃς 

πιλάφι οὗ [πΠ6 σουπίγυ οὗ Ἑάοπι, 5 οδγίδι ἷγ ψνγοπρ. ϑοπῖθ 

τοοθηΐ βοῆοῖδγ πᾶνὰ ἰἀδηςῆςά [ερεῖ] Μαδυγαῇ νι Μι. Ηογτ; 

{Π1|5 15 ἀδβου θα 845 “4 τουπά ἰϑοίϊαιδα ἢ111,᾿ δῃά 1165 ἃ ϑσϑῃογί 

ἀδγ᾽5 Ἰουγπου 5. οὗ {πῸ ξουίπεγη πὰ οὗ τη6 ᾿εδὰ 568, οἡ ἰδῆς 

δαϑίογη Ὀδηΐ οὗ {πὸ Νν αν 61-ΕἸΚτοἢ, ψ ὨΙΟΠ τδΥ μάνα ἰογτηθὰ 

ἴῃ ΝΙΝ. θουπάδγγ οἵ Εάοπι (ν.}δ .)., ΤΠ 516 βδίῖϑῆδϑ ἴῃ 6 
σοηάιποηβ οὗ ἴῃς τοχῖ; 1 ννὰβ οἡ ἴπῸ6 δογάος οὗ Ἑάοῃι, δηά, 

κα ἴῃῆ6 σιἵα οὗ Μοβϑϑ᾽ ἀδαῖῃ, πδᾶῦ ἴῃ ἰδαηά οὗ ργοπηῖξα; δυΐ 

{6 ἀδία δα ἱπϑυβῆοιεπί ἴο γτοηάεσ ὑπὸ ᾿ἀΘπἸβοδοο οεγίβδίη. 

]εῦε] Μαάυταιῆ [165 ΝΕ. οὗ “ι οἱ- πᾶς (Καὰθ 5), δπὰ 

πογοίογα οὐ ἴδ τουῖΐῖθ νη ϊοἢ νου παῖυγαιν Ὀ6 ἐἔοϊϊΐον εα 1η 

τιδΔιοπίηρ ἀϊτεαοῖ ἔγοπι Και ϑ) δογοββ Ἑάοπ,. 

Οίαν Τγυπιραϊ (Α αὐ εε-Βαγηπέα, 127-320) Ὧ85 ἀγρυδά αἱ Ἰδηρὶ ἔοτ (πε 
ἰΔοπιϊβοδίοη οὗ ]εροῖ] Μεασυγδῆ δηὰ Μι. Ηογ ; Ὀιυὶ, ἔγοτι δ οσὶ ἰς αὶ] ϑἰδηά- 

Ῥοϊηΐϊ, πιυοῆ οὗ δὶ5 αγρυπιοηΐ ἰ5 νἰϊοα Ὁν Πἰ5 ἱπαϊβογιπιιηαῖα υ56 οὗ ἴῃς 
νατγίουβϑ βδουγοαθ, Εὐτγίπεγ, 15 διίεπιρίὶ ἴο ἰάθη 16 ἢδΔπιε5 Μδαάυγβϑῃ 

(; ,..Ὁ9) δηὰ Μοβεγδᾷ (Π|08) 'ἴπ Ὁ, τοῦ 5. ῬΒΠ οἱ ορ ΑΙ πιοϑὲ μαζαγάουϑβ. 

Ἐογ οἵπενγ ἀοδογιρίιίοηβ οὗ [εῦεῖ Μαάυτγδῇ, 8ε6 ϑεείζθη, δ είς, ἰἰϊ. 14 Ε΄; 
Ἐοβίηβοη, 9.0. 1ἰ. ς8ο; Ραίΐπιεσ, 22254γέ ο" ἐδ Ἐχοάμς, 415 ἴ.--- [Ὡς ἰτααϊί- 
(ἰοη8] 5ἰῖϊς νν88 δι γπηθαὰ Ὁγ ἴῃς δγγοηθουβ ἰγδάι οηδὶ ἀοης βοδίϊοη οὗ 
Ρεῖγα δπά Καάεϑῃ. Ϊ΄Ὄϑορῆυβ (42. ἵν. 47) αἰγεδὰγν ρίδος Αδγομ᾿ 5 εδίῃ 
πεᾶγ Ρεῖγα. 7εγοπιεβ ποῖα ἴῃ μα Οπονμασέϊοον τυῦβὶ “ΟΥ πιο ἰῃ ηὐὸ 
τηογίιιι5 οὶ Αδγου 7υχίδ εἰνίἴδπιὶ Ρείΐγαπι, υδ᾽ υϑαὰα δά ρτγεϑεηίοπι ἀΐεπὶ 
οβἰεηάιίυτ γυρεβ αυ4 ρεγουθ8α Μουϑε8 δαὺυδ5 ρορυΐο ἀεάϊι." δι πη] τὶν 
Ἐπδεδίυϑ; [ἀραγάς, Ομορι ὃ ΡΡ. 175. 291. Τῆς ἰγδαϊίο 15 ρεγρείυδιεα 
η ἴῃς πιοάδφγῃ Αγαῦις πᾶπὶὲ οὗ ἃ πιοιιπίδιη ἡφὰγ Ρεῖγα, (ἢ6 1εῦο] Νοῦϊ 
Ἡδγάη (ἀσδογσιρεαὰ Ὀγ ΡῬαΐπιογ, οὐ. οὐέύ. 422ἴ., 5σ2ο; Ἐοδίηβοη, 35... 1. 

651-653). 

93. λ7.. Ηἴον οι ἐὰθ δογάδν οὐ ἔλα ἰαπα οΓ Ἑάονη] ([γ22 ὃν 
δ γγ8) ; σρ. ““οη ἴπεῸ δἄάρὲ (πνρ3) οὗ (ες ἰδηά οὗ Εάοηι,᾽" 5351. 

5ΙΠ66 ἴῃ Ὀοίῇ ρίαοος Μί. Ηογ 15 πιεπιοηδα ἱπηηιθαϊ!δίοϊυ δἰϊεγ 

Καάδϑβῃ, ννῃιοῖ ἴᾶὰῪ οὐ {πῸὸ ὟΝ. οὗ Εάοπι, 1 15 ου {ῃ68 ψεοβίσγη 

Ὀοτγάογ οὗ Εάοπι, ννῇοβε ἰδγγιίοσυ βίγειομεα νεϑίναγαάς οὗ {6 

᾿Αταδαῆ, δηά τῃμογοίογα ἔδλγ Ὀθαεγοηά Ῥεῖγα, πδΐ ννα πιιιϑδῖ 5ϑὲκ 

Με. Ηογ.---ῶ4, δλαϊέ δὸ ραίλογραῖ ο ἀΐς ζύρϑηιθη) ΤῊΣ ψοτά, 

γτεηάεγεά ἴῃ ΑΝ. ““ρεορίςβ," 15 ρίαγαὶ ("}»), παππᾶ ἀδηοῖθβϑβ “" οπὲ 
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οὗ τῆς 54π|6 Κιη,᾽" ἴῇὼ Αὐδδϊο (.ε) ἐρη6 οὗ ἴπε ἔδίοε᾽5 ἰκῖη "; 

ἴῃ [Π15 δηὰ 5ιπηαῦ ρῆταδθβ (6... “" ἴο [16 νυν Ομδ᾽5 ἐδίμοτῦϑ "ἢ 
δε οὗ ἀεαδῖϊῃ, θδύΐοῦ υυιῖοτβ υ56 ἐπα βυποηύηιοι5 [αΓΠῚ 

“« λῖΠοῦβ᾽; 566, 6.9.»), ]υἅ, 210, 1 Κα. 151 1481, δηά ἔογ ἔυγίῃοῦ 

γεΐεσεῃοθβ, ΒΌΒ. ς.Ὁ. 3ὶὲ 4.---.Βεσαμξα γ6 γεδεϊϑαῖ αραΐηεέ Ὧν 

οογεγπαηπάηιοη ) (Β, ορ. 1τοἾβδ); δὴ δ υβδίοη ἴο τῆς βδίογυ ὑγε- 
βεγνεά, ᾿πουρ ΡΓΟΌΔΌΟΪ ΟὨΪΥ ἴῃ 4 ἀϊδίογίεα ἔογη ἰπ ν. 18, 
566 Δῦονοα, Ρ. 261. [η ννῆαῖ Αδγοῃβ βίη σοηϑιϑίθα 5. σαγίδιηυ 

ΟΌδοιζα; [ἴ 15 ἀδβοσιδεά ὈΚν ἴπ6 βαπια ἴδτπὶ 85 ἤεγα ἴῃ 2715, ὉῪ 

ἃ τοῖα ομα ἴῃ ν.2, ἀπά ὃγ ἴῃ βρβοί βοδίν ρυιβϑεῖυ ἔαγπι ὈΡῸ 
ὃς μαΐέλέσες (55) ἴῃ Ὠϊ. 4251 (4150 Ρ).---ῶθ. διέγὴῥ «Αγ» οὗ λΐς 
φα»»)67115] Ἠϊ5 οἴἶοῖαΙ ρατγιηθηΐβ, ἃ5 ἀδϑογιθεά ἴῃ [μὲν. 81:9, ἀγα 
δνϊ δ πτν ᾿ηϊεπ6ά ; οἷοι ποά ἴῃ 1Π656 ΕἸ ο΄ 4Ζας ἀδβοθηάς ἔγοτ ἴῃ 6 

τιουηΐδίη ἃ5 Δδγοπ᾿β βυσσαβϑοσ ἴ {π᾿ ΠΙΡῺ ρῥτγιθϑίμοοά (ν.37:), 
28. 1 15 ποῖ δχρ ον βἰαίθα ψογα Αδγοὴ τνᾶβ δυτιεὰ 

(ςρ. Ὀς. 345), θὰϊ οὈνίουκῖγ ρορυῖας ἰγδάϊοη γταραγάρα {πὸ ἴορ 
οἔ Μιί. Ηον 85 ἴπε ἴδ: Τδα πιοάδγῃ Βεάδσνῃ ἢᾶνε ἃ ρτεαῖ 

1Ππηρ ἔοσ εΐϊηρ Ὀυγίεα οὐ πιουπίαϊη ἴορ5, δηὰ βογηεί δα [86 

Ὀοάγ οἵ ἃ αἰπι[ηρτυϊϑῆεα ρεζβοη 15 Ὀγουρῆξ ἰἢγεα οὐ ἴοιγ ἀδγ5 

ουΐ οὗ πα βἴαρρα παῖ 18 πᾶν Ὀ6 50 Ὀιυγίεα, Ασοοτγάϊηρ᾽ ἴο 8 

βίδίαπιθηϊ τηδάβ ἰο Νι εἰζϑῖεἰη, {παν Ὀεΐανα ἰπδὶξ ἴπυ5 Ὀυτεὰ 

ΠΥ ταϊδίη {πεῖς αηΐοη τυ πεῖς {τῖθα, 1 ἔγοπι {1Ἰὸ πιουηϊδίη 
ἴορ ἴπεγ σδη ἰοοΐς ουξἕ ονεσ ἴδε {γῖθαΐ ολπιρ. -29. ΤῊΘ ρβορῖὶβ 

τηοῦγη ίοτ Αδγοη 30 ἀδυϑ : ορ. Ὠϊ. 4,448 (Ρ). 

22. “5 ἢ] {19 Ῥδουΐαν οτάες δηπὰ οβίγ 18 αἰννδυβ ἐουηά νι (ἢ 15 
ΡἮτΓΑ59 (αν ΒΕ ἴῃ6 πογίδογῃη Μίὶι. Ηον 15 ἰηϊεπάεδα, 566 545); οἷ, 
9 Ὸ ἼΔ, 02} ὙἹ, εἴς. ; 8ε6 Κὄη. 1ϊ. 232:. υ.---2ᾷ. ΚΌ}] 9 ὋΡ ; ἴδε νεγξίοῃβ δ΄5ο 
ανο ἴμ6 5ἰηρ.---28, ὅπ δα β ἔναντι πάσης τῆς συναγωγῆς: ορ. ν. ξΈ .--- 
28. ετ5.:}] 5 πρεέξτι.---27.. ϑ».] 5. ((ὰ) νπῦγ; 6ὰ" τὸ οὗν: ὀρ. ν. 5 ἢ]. 

ΧΧΙ. 1-8. ΗΟΙΙΔ8.---Τῆ6 Οδηδδηϊες οὗ {π6 Ν ρῦ (πη άοτ 
ἴη6 Κίπρ οὗ ᾿Αγαά, ἃ ρἷδοβ βοπιθ σο οὔ ὅο πιῖΐες αἰπιοσῖ ἄτα 
Ν. οὗ Κδάςβϑῃ), βεαγίηρ οὗ [ϑγδοῖ᾽β δάνδησβ πη ἴπε αϊγθοϊίοη οἱ 

{πεῖς τογΐοσν ἴακα ἴ:6 οἤδηξῖνο, ἤρῃμίέ δραϊηϑςί [ςγδεῖ, δῃά 

ἴακα βδοπια οὗ [ἢδπὶ οαρίϊνθ. [5γδεὶ νοῖν ἴο Ὑαλμλνοῦ, 16 ρστγδηϊοά 
γενῆ, ἴο ρίαοαβ ἔπ6 Ὁδηδδηϊα οἱτἶδ5 ππάθγ ἴῃς Ὀδη (ζ6767). 

5 γνεϊίΖείεϊη, Χεςοδογίελὲ ὥδον απγαπ ἐπα αἷς Τγασλονιθνι, 26; 566 αἷϑςο 
Βαυαϊ55ἰη ἰη ἘΣ. νι. 182; Νε. Κεδίε ἐἐς αγαδ. Πείεπίμ»δ,31ς ἴ. 
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ΘΌΟΟΟ55 8 ρσγδηϊεά ἔπη, {π6 Ὀδη ἰ5 ρυξ ἱπίο ἔογοε, δηὰ ἴ16 

τορίοῃ οἵ οἱἵυ (Ρ ̓ Αγδά) 15 οοῃβθαυθηιν ο411ε4 Ηοτγηδῃ (ΒΔ). 
[1 45 ἰοηρ' Ὀδδη γτεοορηϊΞπαά [Πδὶ (Ὧ6 5εοίίοη 5, ἰῃ ραγῖ αοἵ 

Ιεαβῖ, ουἕ οὗ ρίδος, δπά ἀοες τοί γεΐεγ, 45 ἔγοπι {πὸ ροϑβι(ίοη 

ὙΠΟ [Π6 σΟΠΊΡΙΪΘΓ δᾶ5 ρσίνδη ἰξ 1 βδῃουϊά ἄο, ἴο ἴδ ρεγιοά 

βρεηΐ δ Μί. Ηοσς (2οὔ 215), ποῦ, ἱπάεεά, ἴο δὴν τἰἴπια ἱπ|- 
τηδαϊαίοϊν Ὀεΐοσγα ἴπ6 ϑγδε 8 ἰοοῖς {πεὶς ἀδραγίυγε ἴο 186 

Ε. οὐ Ϊογάδη. Εογ νῦν, 85 Κοϊδπά ( αοσίηα, 5.Ὁ. ““ΟΠογτδ ᾽) 

Ρογι θη γ ἀϑκεοα, βῃουϊα ἴον δἀραηάοῃ ἴδ οοιηΐγυ ἴῃ ἴΠ6 5. 

οὗ Οδηδϑδη ὟΝ. οὗ ἴδε ᾿Αγαδδῇ, ἴῃ ννβιοῦ ΤΟΥ δά 7υ5ῖ ργονεά 
τ απλβεῖναεβ νἹοϊογίουβ ὃ [1{ πᾶ5 Ὀδδη ἔγεαυθηῖ οοηϑίἀογεα ἃ 
5 ΠΟΘ δοϊαοη ἴο γεραγα ν.δ 825 ἃ ραγεηίμοίο δητοραϊίοη 

οὗ Τ]υά. 115, Ὑεῖ τπε ἰαϑὲ τπἰρ 1π8ὲ οὐρθξ ἴο 6 5αἱά οἵ 
ν.8 15. {παῖ ἰξ 15 ““δνΙἀΘηπγ" ραγοηϊπείοαὶ.  Οη [δε οἴποΥ 

μαηά, ποτα 15 0 ἱπαϊοδίίοη υνμαΐονογ {πὶ {Π6 τυγῖϊοσ γεσαγάθα 
Ι5γδθὶ᾽ 5 ϑδυσοθββ 85 ἔα γεηχονεα ἰω {1π|6 ἔγσοηι (δε ἀοείεαϊ. [1 15 

πιογα δαὶ ϑίδοίογσυ ἴο δϑϑυπὶα ἴπδὲ πε ποῖα βοοΐϊίοη, ἱδουρἢ 

αἰγεδάγ ἐουηά ἴω 115 ργεβεηΐ ροβίτοη ΌὉΥῪ [πὸ σοΟΠΊΡΙΪΟΓ οὗ 33 

(Ξεα ν. Ὁ), 15 Ῥδαϊγ ρἱαςεά. 

ἴι ἰς βῆ ουϊι ἰο τεδοῖ δὴν οεγίδίη οοποϊυβίοη 85 ἴο ἴῃς ογἱρίηδὶ ροϑί (θη 
οἵ ἴῃς βεοϊϊἽοη. Τα 5|γ]6, ἔγοπι νυ ἢ 411 πιαγ5 οὗ Ρ' δε δθϑεηϊ, δυὶ 
νυν Ὡς 18 πιαγκεά ΌΥ βοπια ομεαγαοίογίβϑιίοϑ οὗ 1Ε, ϑυςἢ 88 3 πὸ), 23 μεσ, 

Ῥύονςβ (δαὶ ἰΐ 15 Ὡοὶ ἀεγίνεά ἔγοπι Ῥ, δης, ςοηβοαυςδηίίγ, ἐμαὶ (δα δ55ὶρη- 
τιοηΐ Οὔ δα ἱποίάςηὶ ἴο Ππ βίαγ δἱ Μι. Ηοσ ἰ5 ο οἱάδυ ἔδη ἰδς δαἀϊΐογ ψγ8ο 
υηἰοά Ρ δηοὰ ἴΕ. Ευτγίμεν, {Π6 βίογυ ἀϊὰ ποῖ, Ἔνθ ἰῃ 1Ε, βίδηάδ δεν 205 
δηάᾶ Ὀοΐοτα 21"; ἔογ [δὶ ραβϑϑαρδ 5ρεδῖ(5 οὗ ἴπ6 Ηδῦγενν ἰδ κίηρ δ ςοιρέλέγη 
οουζγβα ἔγουι ἰζδάςϑβῃ ; ἰδ6 ργεβεηὶ ἱηοϊάδηϊ ἱτηρ]165 ἴπδὶ (ΠΔΥ τνογα πλονΐηρ᾽ 
ἰονναγάβ (πὸ Νερεῦ, τ ΠΟ 11ὲ5 Ν, οὗ Καάδρῃ. Α9 Ὀείνθεη (6 ἵνο 
Βοιγοῦϑ } δηὰ Εἰ, "9»)37 (ν.5) ἔδνουτϑβ γεΐεγσίηρ ἰς ραϑϑαρα ἴο [86 ἰογηΊοῦ. 

Α5 ἴο [δε τεϊδιίου Ὀεϊννεθη (86 Ῥγεβεηΐ ραββϑᾶρο, 149 δηά ]υ«, χ1δς 
Μοοτε ( 7μαρ. 46) οοηβίαογβ ἰδδι [δε ῥγεϑεηῖ ρϑβϑ8ϑαρο ἢ85 20 σοπηδοίίοη 
ἢ 7υά. 118,9. θυϊ ἰ8 ἃ ρᾶτγα116] δηὰ ἀϊθβεγεηι ἌἼχρδπδίίοη οὗἨ πε πδπιε 
Ηοτγδῆ. ϑίευεγηδρεῖ (Σίππταρηάφγρηρ, 76 .}, οὐ {πῸ οἱμενς μδηά, σοηβίογϑ 
411 ἰῆγος ραᾳαβϑϑᾶρεϑ βοαίεγοα ἰσγαρτηδηΐβ οὗ οὔἊς δηῃΐ (Π6 βδῃηδ πδγδῖϊνε, 
ϑΒΙΟὮ ἱπιπχεαίαίεϊγ [Ο]] οννοα ἴπ6 ἠδγγδίϊνα οὗ (6 5ρ65 δηΐ, ἴῃ 115 ογίρίηδὶ 
ἔογηι, ἀδβογι θεὰ μον 7μάαΐ (ςρ. ᾿ υὰρ65), νΐϊςἢ ἰοοῖς ἢο ρῥδεί ἴω (ἢε οοη- 
αυεβῖ οὗ δπαδῃ ίγοπι πε Ε., μι αϊπεὰ 115 ἑοοϊϊηρ ἴῃ ννεβϑίεγῃ Οδπδδη ἔγοπὶ 
165. Τδε ργεβοηῖ ραβϑϑᾶρο, οἡ [15 ἰΠΘΟΓΥ, Ῥ Ώ γα 1565 ἃ γα ἰοη ΜὨϊοἢ 
οΥΡΊ ΠΑ ΙΪγ γεϊαϊο ἴο ΟὨΪΥ 8. βεςίίοη οὗ ἰβγδεῖ, δῃὰ πλδΐζαϑ ἰξ ΔΡΡΙῪ ἴο ἴῃς 
τυιοῖὶς ρεορὶδ. 

Ἃ Γαϊπιογ, 2εςεγί οὔ ίλε Ἐχοάες, 512. 
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1. 7Τὴε Οσωμπασηίίσ, ἐλ6 ἀίηρ οὐ ᾿“Αγασ, τοῖο ἐποοὶϊξ ἐμ ἐλ6 
Λερο] ἐλ6 Κίηρ᾽ οΥΓ “Αγνδαῖ τλᾶγ ὃς δὴ Ἰηϊεγροϊαίίοη, ἴογ (1) (δε 
Ῥοιβοηδὶ {Ππ|6 15 βίγδηρεὀ δἰϊογ [6 οοἱδοῖῖνα παίϊοπδὶ ἰδ ΓΠῚ, 

ὙΥ ΒΊΟΝ δος 15 δ ϑθαυθην γεΐεγγεά τὸ (ἐλὲς 2οοῤίο, ν.ὃ; ἐλόηι 
α΄ {λε1γ οἰξίος, ν.8); δπά (2) αἴϊταεσγ [6 πηδητοη οὗ ᾿Αγᾷά, ννῃϊοῇ 
15 δἰϊπδῖθαά ἢ τῆ Ναροῦ, [6 οἶαιιθα «“οἦο ἀπτοοίζ ἐμ ἐὴς Μοεροῦ 

, ΜοΟυΪά 6 τεδυπάδηϊς. ὅ66 αδἷβδο οἡ ν... ὙΠ δάς Οσαπασρζέο,. 
“ολο αἰτυοὶξ τη ἐλ6 Λεροῦ, ορ. ““ἴπ6 (απδδηϊῖα ἄννοῖϊς ἴῃ (Π6 

ν4]1ον" (1435); 58ε6 αἷβο 145.----Ζλδ κίρρ ο7 “4.,ΧΔΩ] α͵5ο πιθη- 
τἰοηεα (Ἰπιπτεα!αΐοῖν δέξο {πὸ ἱκῖηρ οὗ Ηογπιδἢ) ἴῃ 7]οβ. 12“. 

᾿Ατγδά, δοοογάϊηρ' ἴο Ϊεγοπια (Οπορι. 8832), [αν 2οὸ Ἐοχηδῃ πι}}65 

5, οἵ “οδγορ. ΤὮδ Ὡδῆηδ δυγνῖνας ἰη ΤΕῖ] ᾿Αγᾶά, ννῃϊοῖ [16 ς 

17 ἘΠΡΊΙΒἢ πλ1165 δἰπιοδέ ἄπ 5. οὗ Ηδῦτγοη, Ἐ δῦνοιζ 20 Π}}165 

ἄμε Ν. οὗ 6δε1 Μαάυγδῃ, δπά δϑουϊζ σο π|1165 Ν.Ν. Ε. οἵ ᾿"Αἴη 

Καάϊς (Κα65}).--- Ζ δ τοαν οΥ (ἐλ6) Αἐλαγί»1)] Διμαγίηπι (ὉΠ Π) 
566Π15 ἴο ὃδ6 ἃ ρΙοροῦ δπιθ. Ὁ)].᾽5 νεῖν, [δι [Π6  ῃοα ρῆγαβο 

τ6Δη5 ἴῃς ““σαγάνδη γουῖθ,᾽ 15 ποῖ νοῦ ργορδῦϊθ, δηὰ “186 

ΝΆΥ οὗ ἴῃ 5ρ165᾿ (ΑΝ. τἤογ ζ, εβἴς.) πιυβὲ Ῥ6 δραηάοηεά ; 566 
ῬὮΠ. η.---ῶ, Ζάφθηε 7 τοῦἶί ἀδυοΐθ] οὐ φίαοθ ὠὡπᾶθν ἐλ6 δα, απὰ 
50 ἀεσϑίσου ; ορ. 18} ἢ. Τδα παπιὲ ογριαλ ἰβ ἤδγα Ὄχρίαϊηδά 

ἃ5 ἃ ρἷίαοθ. ἴπαὶ παά Ὀδδη ἰαϊά ππάδγ [Π6 Ὀδη δηὰ ἀδβίγουγεα, 

τπουρἢ, {|| τ[Π6 σ᾽ πη΄ ἡδπιὲ5 Ἡδγποη δηά Ηὄσγξηι, 1 πιδῪ 

δου δ! μᾶνα δοαυϊγεά [ἢ6 βδογαά οἵ ἱηνὶ οἶδΌ]6 ομαγδοίογ νη ϊοῆ 

15 1πΊρ0|16ἀ ὈΥ {π6 Π4π16 ἰῇ βοπια οἴπογ ν8γ.--- πῶ ἐλ6 παηῖθ οὗ 

ἐλε αὐεέγίοί πτοας σαἰϊο οριπαλ) ἴθ μα. χα [Ὁ 15. ἀ σε πο ν 
βἰαῖθα {πὶ Ηογπιδῇ ννὰβ5 ἰὯ6. Ὡδπὶθ οίνθ ἴο δ οὔζν, δηὰ (δαὶ 

[Π6 ἔογπιεγ Ὡδηπι6 οὗ ἴῆ6 οἷἵγ ννᾶβ ϑερῃῆαίῃ. [ξ 185. σοπηπιοηϊΥ 

ΒΌΡΡΟοΞΘα ἰπδῖ πα ργδαβδθηΐ ρᾷϑϑαρα δἷϑο δϑϑογίβ {παΐ {Π6 πδηπια 

Ηοττδῇ ννᾶ5 ρίνθη ἴο ἃ οἷζυ; ἴπθη 16 οἷἵγ 5ῃου]ά θὲ ᾿Αγδά 
(ν.1); γεῖ ἴῃ [ο5. 1214 Ηογπιδῇ δηὰ ᾿Αγᾷά δε ἀϊξίϊησι οἰτ168. 

Βυΐ {π6 ταγηὶ ΣΡ, που ρἢ ἰῈ πᾶν Ὀ6 υϑεα οὗ ἃ οἶζγ, πᾶν αἷ5ο 
τοῖεσ ἴο ἃ ψιάθγ θα ἱποϊ πα πρ' ΤΔΩΥ Οἱτ[65: 6.9. ἰξ 6 υϑοά οὗ 

186 ψΠοΙς ἰαηά οὗ σαπαδη (Εχ. 2339, τ 5. 128; ορ. ΓΗ. 6: ἢ. 
Ιη {μ6 ργεϑεηΐ ᾿πϑΐδησθ, αἴϊογ [ἢ Ὀγθοεάϊηρ οἶδιβα, σπα ἕλον 

ἀερυοίεα ἐλοηε (πὲ Οδπδδηῖθ5) πα ἐλιοὶγ οἵξίος, ᾿ὰ 156 τχοϑῖ 
ηδίυγδ! ἴο ἴᾶκα ΡΟ ἰῇ {π6 'νάθγ βθῆβθ. [ἢ 05. 1.25 1.580 τοῦ, 

" Ἐοδίηβοη, 2 ε δίέεαϊ Αἰέσεαγεῖές, 1, 474; ϑιάῃ, ΤΠ ἰδ, Οεορ. 278; 
ἘΔδὲ, ςν. “Ατδά." 

18 
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1 5. χοῦ, τ (ἢ. 40, Ηογιδῃ (που [86 γί. ἂς πεζὰ δηά ἴῃ 
7.4. 117 15 τηδητοηθα ἃπιοηρ ἃ πυπηροῦ ΟΥ̓ οἰζίες; ὃδυξ ἴῃ 

ϑοηι δε ἐγ ο ογμιαλ (Ὠκ. 196 () 1 πᾶν ναὶ} 6, {|κὸ ϑεΐγ, ἴῃς 

ὩδΔη16 οὗ ἃ ἀϊξίγιοῖϊ ; ορ. Ζλ.6 Φἤογυπαλ ἴῃ 149. 

1, Ὀσρκὴ ΤΠ) θἷς (᾿Αϑαρειν(μ)) εοτίδί εἶν δηά, ἴῃ 811 ργοδδ Ὁ: ΠἸν, (ἢ ς οἴ Βοῖῦ 
νογβίουϑ 4180 ργεϑυρροβε {86 ργεβοηὶ ἰοχὶ οὔ Ὦ. Το τεηδογίηρ ἐλ τα» 
οὔ λε ςῤίες (35. Φ Ῥ, ϑδπι. Ν., Αᾳ., ϑυπιπι.) ἰ8 ἀυε ἴο με γεϑεπιρίδηςς οἱ 
ὈΩΝ δηά οὐ; Ὀυΐ μετα 8 Ὧ0 Ρῃιοϊορίςδὶ σοηηδοιίΐίοη δείτννεεη ἰῃς ἵτνο 
ννογάβ. [1..5 βδυρρεβίίοη ποίεα δῦονε γεϑίβ οὔ ἃ Ἴοπιραγίβοη αἰ {δὲ 

᾿» 

Ατγδδϊς μι ξξ ἃ ἔγαξξ, εἴρη. Οἤσογας ἰη Σὲ. (26ςι ἢ. 5) ρτοροβεβ ὙἹ ΤῊ 
Ὃν.--. Ὁ πκ ΠΟΎΣ] (τ ἀναθεματιῶ αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ; ερ. ν. 
3η.--8. Ἴ»,.) Αἀά νυν 5. (πα (ερ. 4552) Υ72 ; ορ. ν.3 32.-- Ὀππμ] 38εεὲ ΒΏΒ. 848. 

4. 9. ΤῈ6 ὈΤΟΙΖΘ βοσρθαὺ (] Ε).---ΤΠς ρεορῖβ οοπιρὶ αίη οὔ {πὸ 
πηϑδαβέγηρ, πιαπηᾶ δηάδ οὗὨ {π6 ἴδοϊς οὗ νναῖεσ. Ὑδινθῃ 
Ρίαριιθβ ἴπ6πὶ νυ] ἢ βεγρεηίβ. Αἱ ἔπε ρβορθ᾽5 τεαιοςί, Μοϑβος 

ἱπίογοσάθς ἢ Ὑδην δῆ, πο ἰησίγυοςς. ΠΙηὶ ἴ0 τδία δὴ δγίϊ- 

ἢοῖδ] βεγρεηΐ, δηά δεῖ ἱξ οὴ ἃ ροῖΐθβ'0. Μοβεβ πιαῖζοβ ἰῆς βογρεηῖ 

οὗ ὈγοῆζΖε δπὰ ςεῖβ 1ἴ οἡ ἃ ροΐα ; δηά δνεγὺ οὔς βυεγηρ ἔγοπι 

ἃ βορϑηζ- 6 ννῆο ἰοοῖκϑ δὲ ἰἰ 15 μεαῖβά. 

Ν.5 (α»πα ἐλεν 7οιεγπογεα γγονι 374. 2,70») 18 ἰαἴκεη ἀΐγεςι ν ἔγοσι, οὐ οουι- 
Ροβεά ὃγ δε δαϊος ἴῃ ἴῃς πιδηποῦ οὗ Ρ. Τῆε τοςῖ οἵ ἴῃς ραβϑβαρο ἰ5 ἔγοπι 
71Ε, δπά, ργορδδῖν, ἴῃ ραγίϊουϊαν ἔγοαι Ε. Μ'᾽.Ὁ σοηθηυοβ 203: (Ε), δηὰ 
εχρίδιηϑ πονν, οὐ πε Ἑδοπιίεβ᾽ γείυβαὶ ἴο ρῖνα ἰϑγαοῖ ραβϑϑαρα ἰῃγουρῇ 
τῃςῖς σουηίγγ, ΠΥ μαϊπεὰ {πεῖὶσγ ρυγροβα οὗ γσειηρ Ε. οὗ ]ογάδη. ἍΝ Ὲ ἢ 
ἢ Ὦ" ὙΠ] ορ. 1455, Εχ. 12}8} (Ε), θὲ. τ λἱ, Μνῃεῖδες (πὸ βίογυ οὔ {με Ὀγοηζα 
βϑογροηΐ βἰοοά ἴω 115 ργέβεηΐ ροϑβι(ίοῃ ἴῃ ΤΕ, οὐ νν88 ρδοεα ἴογα ὃὉγζ ἰδς 
εὐϊίοτ, οαμηοῖ 6 ἀεϊογηϊηθα, Ομαγαδοιογϑεὶς οὐ 1Ἑ δαγὸ πῦνη (οὗ τῆς 
Εχοάμ5) ἰη ν.ὅ (ορ. 1412 16}; ΟΗ. 136); Ὁ)2Π ν.᾽ (ςρ. 125 243. ΓΗ. 170); 
σθηη ν.Ἷ δ (ορ. 1125.) Τῆε ἰαϑὲ νογά, 85 αἷβο οὐπῦκ ἴῃ ν.δ δῃηὰά ρεγῆδρβ 
3 ἴα ν.δ (ορ. 12} (Ε)), Ροϊηϊ ἴἰο Ε, ἴο ψ ὩΐΟΣ ϑουτοα ἴΠῸ ράβϑαρε 5 τγὸ- 
[εττεὰ ὃγ ὉΪϊ., Κας., Βαοοη, Κιι., ΓΗ. 

Ετοπὶ ἃ ποίϊοα ἰῃ 6 Βοοῖκ οὗ Κίηρπ (2 Κα. 185), 1ἴ ἀρρϑδῖβ 

τῃδὲ ἴῃ {6 81ἢ οδηΐυγυ Β.6. ἴπ6 ““ Ὀγοῆζα βεούρθηϊ ᾿"᾿ ννᾶβ δη 

οὐ]δοῖ οὗ ρορυΐατ Ψψούβϑῆ!ρ ἴῃ ΠυἀδΔῇ : [6 Ρδορὶα Ὀυγηξ ϑδοτί- 

ἤςε5 (Ὁ ἼὩΡὉ) ἰο 1. 1Ὲ ννᾶβ {πεγείογε ἀδβίγογεα Όγ Ηεζεκίδῃ, 
ΠΟ δοίβά, 845 ννα ΠΔΥ βίρροβα, υπάογ ἴπ6 ηἤμπαποα οὗ 15δϊδῆ 5 

Ἰοοηοοϊαβίὶο ἰοδομίηρ (15. 28 1γ8 2025 31. ὙὍῆα ποίϊος ἴῃ ἴΠ6 

Βοοκ οὗ Κιηρϑ ἀρῦϑϑβ ἢ {π6 ρτεβαηΐ ἴῃ διε υτπρ' ἴο Μοβος 

1ῃ6 πιαπυΐδοξζιγα οὗ ἴῃ 6 βογρδηΐ. 

Τα ταοϊδίίοη Ὀδίνθοη ἴπ656 ἔἧννο ποίσ65 πιδὺ Ὀ6 τερασγάεα 
ἴῃ ἴνο Ψᾶγ5. Εἰζπογ (4) [π6 ρῥγεϑθηΐ ραϑϑᾶσα τεοογάς [ἢ 
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δαοΐυδὶ οτἱρίη οὗ {π6 ὈγοηζΖα βεγρεηΐῖ, δηά 6 δυδοῖ, οτγρίη- 

ΦἸΙν ἐγοοίϊεά ὃν Μοβες ψπδοιξ ἰάδοϊαίτοιι5 ἰηΐθηΐ, σαπια ἴο δ 

δ οδ]εοϊ οὗἨἩ ἱἰάοϊαΐγοιιβ τνοσβῆρ; οὐ (δ) Νὰ. 2159 15 δὴ 

εἰϊοϊοριοδὶ ϑἴογυ ἰοϊά ἴο Ὄχρίδιη ἃ βυπροὶ {παξ δοΐυδίν οννεά 

115 οτἱρὶπ ἴο οἵἴπεγ ἴῆδη Ὑδην βίο Ὀ6116. ΤΠ δοοερίδποα οὐ 

τε)εοϊίοη οὗ δχρίδηδίίοη (4), νοῦ 15 δάορίοα, ἴογ Ἔχδηιρῖς, 

Ὦν ϑίγδοϊκ, ν}}} θ6 ἰαγρεῖγ ἀεδίδγπηιηθα ὉΥ ἴῃ6 σεησγαὶ σοη- 

οἰυκίοη 45 ἴο ἴῃ ἀαΐε δηὰ ξιβίογοδὶ νϑίυθ οὗ ἴῃ6 Ῥεηϊαϊθιοῃδὶ 

ΒοῦγΟΟΘς : 1 παρα οΟηΐγ δε ροϊηϊδά οὐὖἱὐἱ πογα ἵἴπαὶῖ ἴΠ6 5ἴουυ 

σοοηΐδῖηβ 20 δάδαυδίε δχρίδηδίοη οὗ {π6 οἤοῖοε οὗ {Π15 ρϑῖ- 

τἰοσυΐας ἔογη οὗ πιϊγδοῖθ, ὕοσ οὗ ον πὸ ϑγδοῖῖα ηοπηδας οὐ 

1π6 τπιδιοῦ νοσα ἰπ ἃ ροβί(ίοη ἴο πιδηυέξδοΐιυγα, νυν {Π6 βρεοά 

ΜὩοἢ {6 οἰγουπη)είδποας ἀδιηαληάσά, 50 ᾿τπηρογίδηξ ἃ τνογῖ ἴῃ 

πιεί8]. Ἐχρίαπδίίοη (δ), ννῃιοἢ 15 πονν ΝΥ ΡΈΠΟΓΑΙΥ δάορίεά, 

δοοογάβς ἢ ἃ ροηογαῖ ἰδηάδηου ἴῃ γαϊ:ρίοη ἴο δηάδανουγ ἴο 

ἱπιραγί πδὸνν δηά πιογὰ δρργοργίδαίες 5'ρηϊβοᾶποα ἴο ἱησοηρσταυοι 

γΓιίε5 δηά ργδοίϊοας ννϊοὮ ἤάρρθη ἴο ροβϑϑθ55 ἃ ργοδῖ ἢοϊά οἡ 

ἴῃ Ρβορΐβδ : ορ. ῥ. 48. 

ΒεΙεῖς ἰὴ ἴῃ6 σοηποοΐίοη δαΐννδαη ἴπ6 βεγρεηΐ δπά δοδίϊηρ, 

ϑὨϊοἢ, 1Ε τἴπε ῥγεβεηΐ δίογυ 15 ΓΙΡΉΕΥ σγεραγάθα 45 δοϊορίοδὶ) 

ἴῃ οδαγδοῖοσ, πτυσὲ ἤανα δε τεσορηϊδοά ὃν ἰῇ Ηεῦτεν, 

ἃῖα τυϊἀεσργοδᾶ. Α οοπϑρίουουβ ἰηβδίδῃοα 15 ἴπ6 ατγεαεῖς ροῦ 

οὗ Πραϊίηρ, Αβκίεριοβ, ψνῇῆο 15 βδαϊὰ ἴο παν δρρϑαγεά ἴῃ τῆ8 

ἴογῃ! οὗ ἃ ϑβογρεηΐῖ, δηὰ 15 σοηῃϑίδῃηϊνυ γαργοϑθηϊεαά δοσοπ,- 

ρϑηϊοα ὈΥ βογρεηΐῖβ.  Ῥοβϑίθὶν δηοίπογ ἴγαοα οὗ βυοῇ ἃ Ὀοϊτϊεῦ 

Δπιοηρ ἴΠ6 Ηφῦτανν5 πᾶν Ὀ6 ἔουηά ἴῃ ““ ἴπΠ6 ὈταρΌἢ᾽ 5 βργίηρ' ᾿" 

(5 Ὁ Νεῖῆ. 2.8), ἴογ ἴπΠ6ὸ “"Αγαὺβς 511} γεραγά πχεάϊοίηδὶ 

νναΐοτθ 85 [Πῃδῦϊ6αἃ ὉΥ (6 2271, ΏΙΟΝ δα υϑυδν οὗ 

βογρεηΐ ἰογπλ. Τ 

νδμδΐανοσ 115 οτρία, [ἢ6 πι455 οὗ ἴπΠ6 ΗἩδεῦτγανν ρθορῖα σδπΊε 

ἴο δἴἰιγρυιΐα Ποδὶηρ ροννοσ ἴοὸ {Π6 ὈγοηΖα βογρεπὶ 56]. Νοῖ 

50 ἴποβε Ψῆο ἢδα σοηα υηάογ ἴπ6 ΠΙροΥ Ρῥγορπαοίϊο τεδομίηρ 

ἀποηρΡ ΏΟΠΊ, δὶ βϑοπὶα {ΠπΠ|6 ὑγῖοσ ἰο Ηεζεϊκιδῃ, {π15 σἴογυ 

τσὶ ἤανα Ὀδδη ἰγαπιαά ἴο σοηΐτονοτγί {πΠ6 ρορυΐαγ Ὀε] 6, δηά 

" Ῥαυβκδηΐδβ, “2 εσογέῤῥίον ΟΥ̓ Ονγέδος, ἰῖ. τὸ. 31: δπᾶ 566 Ἐγδζογϑ ἢ. οὔ 
Ἷ. το. 4 (νοΐ. 11, 65-67), ννεγα ραγαῖ εἶ ἔγοιι ατγεεῖς δὰ Κοπίδὴ ᾿ψνεῖϊοτο 
δηά νον ἤεϊ 5 πᾶν ὃς ἰουπά. 

ἐν. Ε. ϑηϊ, Χο). ο7 ἐς ϑ5εη::έε5,3 168, 
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ἴο ἴγαοβ θδοῖς ἴπ6 ρονψεσ οὗ ποδίϊηρ' ἴο αδιυνεῦ Ηἰπιϑεῖζ, ἢ Ο, 
8ἃ5 ἴῃε ρῥγορῃεῖβ ἰδυρῃίΐ, Ὀοΐϊδ Ὀτγυϊσεαὰ δηᾶ πεαϊδά (566, 6.,».; 

Ηο5. 61 τι, Δηά σομηράᾶγα βυοῦ βίογιαβ 85 [δῖ οὗ ἴπ6 πϑαΐηρ 
οὗ Νδδπιδη (2 Κ. 5)). δα ροϊηΐ οὗ [Π6 5ἴογυ 15 οἰδαγὶυν ξεἰζεά 

ΌΥ ἴΠ6 δυΐῖῃοτ οὗ Νν͵βάοπι; ἔπ ὈτοηΖα βογροηξΐ ἰ5 ἃ σύμβολον 

σωτηρίας, ἀῃὰ “δὲ παῖ τυὐτηεά ἰοναγά ἴξ ννγὰ5 ποί ξΞανεά 
Ῥδοδυθα οὗ δαὶ ννδιοῦ ψὰ5 Ὀδδα]ά, ὈυΣ Ὀδοδι5α οὗ ἴπεο, ἐπα 

ϑανίουγ οὗὨ 411 (ν154. 166}. 

ἴω ἰδΐδγ {ἰπ|65 ἴΠ6 βίογυ γοδάμν ἰεπὶ ἰἰ5εϊ ἰο δ᾽] ἐροσζίηρ. Τὸ ΡΒΠο 
(ῆε δεγρθηΐ δγεοϊεα ὉΥ Μοβεβ ἰ5 καρτερία, ῥαξίεπέ φηωγαπος (1Πε πιεῖδ!] 
ΒΥτΏ Ο 5: ΒΓ ΡῈ) ; (Π15 15 εαυδὶ ἴο ονογοοπληρ 2λεασιγε, ΜΜϊοἢ ἰ5 τΒς 
τε] τπεδηΐϊηρ οὗ (6 βεγρεηΐ Ψῆο ἰοηπιρίεα Ενε (226 Α1]ορ. τι. 2ο (Μδῦξευ, 
80); 22 Αργίομδ, 22 (ΜΑΏΡΟΥ, 415)). [1.658 εἰαογαῖς ἰβ τῆς Ἔχρί δηβίίϊοη ἰπ 
Κοσλ λαςλοδλαπαΐλ ἰϊ, 8. ὙὍὙΒα δἱἹυβίου ἴῃ πη. 4,414 89 ρίνεη γίϑβε ἴο 8 
ἰαῦχζε ἰγροϊορίοδὶ ᾿ἰϊξαγαΐυγο, ἴοὸσ ΠΟ 866 γεΐογοηοες ἴῃ δ ΐηογ, Δ δὲ. 
εαϊιυυδγέεγὸμοῖ, 5.0. ““ Θοπίδηρε, ἘΠεγηδ." 

ΤΗΣ ρΐαςς οὗ ἴμ6 βϑεγρεηΐῖ ἴῃ ϑεπ ες δηα δβρεοΐϊδ!γν ΗἩςῦγειν το ρίοη 
88 Ὀεεη ΠΥ ἀἰδοιϑοεὰ ΌΥ Βαυαϊβϑίη ἴῃ δέμαέεη χε} δερεί. οἰέρίονι5- 
φΦεΞκολίολές, ἱ. 257-292. Τηε ἀδίβ ἃγα ἰῃϑυβηοϊοηϊ ἴο ᾿υ5.}} δὴν οοτγίδιη 
ἰηΐεγεηςα 88 ἴο ἴα δοῖυ δὶ] οτἱρίη οὗ ἴῃ οὐἱὲ οὗ ἴῃς ὈγοηζΖε βεγρεηῖ, ἴῃ νίοινν 

οὗ 86 5ἴ:ρδι ἰηθυδηςε οὗ Ἐργριίίδη γε]! ρίοη οὐ (ἢ. Ἡδῦτγεονϑ ἰἴ 5. υη!κοὶν 
{μαὶ ἴδς ουἱὲ οὗ (ἢς δεγρεηὶ ἰ9 οὗ Ἐργρίίδη ογρ ἢ. Οὐ νατίουϑ οἶμον νον" 5 
τπδὶ αν Ὀδδῃ παϊά, ἴννο οὐ ἴπσγεθ δ Ὅς τηοηϊϊοηε. (1) ΝΥ. Ε. Θη ἢ 
(,μρωνγηπαὶ ο7) Ῥλίϊοίορν, ἰχ. 90 ἴ.) ἀγρυεᾶ {πδὲ ἴΠς βεγροηΐ ννὰ8 ογ᾽ βΊπδν ἃ 
ἰοΐεπι βγιδοῖ, δηὰ ἰμδὲ οἶδεν ἴγαοεϑ οὗ (πε βεγρεηΐϊ 83 8 ἰοΐεπιὶ ἵνεγα ἴο ὃς 
[ουπὰ ἰῃ οαγίδϊη Ὁτορογ πδηηε8 (ου ὙὮΙΟΒ 566 αἷϑο 27} .). Ὁ. 88 4., Νος. 
24, 44, 45, δῃὰ ρ᾿. 1ΙοδΒῇ,, Νοβ. 2 δηά 9). (2) Οδαγηθ ἴω ἘΦ Βὲ. συ. 
" Νεβυδῃίδη,᾽" δὰ 5 Ὴ ΠῪ ἀγρυεὰ δαὶ τῃ6 ““Ὀγοηζε βογρϑης " ἰῇ ἰῃς 
ἰεπιρὶς, {τὸ πὲ ““Ὁγοηζα οχϑῃ" δηὰ ““ἴῃε 568,᾽ Μἷ)ὲϑ ἃ Βυτ)ῦο] σοηηοοίεά 
ἢ τη6 ΒΑΌγ]οαΐδη ἀγαροη πἰγιἢ ΜΜΏΙΟΣ οεγίδι ἶγ 885 Ἰἰοῖ 115 πιατὶς οἡ 
Ηεῦτγον ταυτβοίορυ (Θυηκεὶῖ, δολόῤγερρ 1τ.. Ολαος, 65Ρ. ῬΡ. 209-114); 566 
αἰϑο Ζίιιπιογη, 225 ει ἐπιδολγίέεη ὸ ἀας 47,2 τος. (4) Εταζεγ (62. ἰϊ. 
4261.) εἰῖ65 ἴδε Ῥγεβϑηΐ βίογυ ἴῃ σοηηςοίοη ἩΥ} 8 (Π6 ουβίοηι οὗὨ νειν τἱά 
οὗ νογπιΐη ὉΥ τα κίηρ, ἱπιαρεβ οὗ πε. ὙΒυ8 (πε ῬὨΠΙ 8.65, ἤδη τΠεὶγ 
απ νναὰ8 ἰηξεβίεα ΌΥ πιῖοα (Σ 5. σ΄ 6), πιαάς ροϊάδθη ἱπαρθϑ οὗ (ῃς 
οταδίυγοβ, δηά βεηϊ ἤθη ουἱ οὗ ἴῃ6 σουπίγγ. “Αροϊ]οπίυϑ οὗ Τγδῆδ ᾽8 
βαϊά ἴο ανὲ ἔγεθὰ Απεοοῦ ἔγοτμῃ βοογρίουϑβϑ ὉΥ τῇδ κίηρ ἃ Ὁτοῦζεα ἱπιαρα οὗ 
8. βοογρίοη, δηά Ὀυγγίηρ ἴ ὑπο ἃ 53π18}} οἱ Π|ας ἴῃ ἴπ6 πιά 416 οὗ (δα οἰϊγ. 
ΟτορΡΌΓΣΥ οὗ Τουτβ (6115 υ8 (δὶ (6 οἷν οὗ Ῥαγὶβ υδεὰ ἴο ὃς ἔτεα οὗ ἐοι- 
ταῖοα δηᾶ βεογρεηΐβ, Ὀυϊ ἰπαὶ ἰῇ 15 1εἰϊπηθ, νυν ἢ 116 {ΠΥ ᾿νεγε οἰεδηϊης ἃ 
βονογ, ἴδον ἑουπηὰ ἃ ὈγοηζΖε βογρεηὶ δηά ἃ Ὀτοηζε ἀοστοιβο, πα γεπηονοὰ 
{Π6ηὶ,᾿ νδογοδῆογ πον δϑουπάεά,. 866 4150 ͵δοοῦ, “αγαδ. Ῥανγαϊάεϊεη 
“εν 47, Ὁ. 11, ΨὮο οἷΐεβ ἰηβίδησος ἴγοπιὶ ζαζνῖηϊ (ἰϊ. 260, 272), δπὰ 
διυοηρϑδί οἴπεῦϑ ἴΠ6 ςὯ86 οὗ ἃ ννεῖ] πεᾶγ Τοϊεάο ψῆϊο ἢ Ὀεδοδπια ἰηξεσίθά 
αν ἢ Ἰσεοδς5 : ἃ ὈΓοΟΩΖΕ Ἰοοοδ τνὰ5 οδβί ἰηΐο ἴῃς νν6}1 δηά (6 σγεδὶ (πίη ρς 
ἀἰκαρρεδλγεά, 
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4. 4ππῶ ἐλεν το ομἕ γρορι ΜΈ. 407] ἴπι6 οἷαιιβα σοηηεοῖς πα 
- τδγδαῖῖνα οἵ Ρ (20 Σ᾽ 59 21101.).ὄ ηονν ἱπτογγυρίθα Ὀγ {με ᾿ηϑοσγίοη 

οὗ ἔννο ραϑϑαρεβ ἔγοπι [Ε (211-8' Ὁ: ΨΜῈ Ὁ Ἰ"Ὸ)), ορ. ν.10- 

(οἰ. ν..38.}) 1τοὐ3, Ἐχ. 1429 161 1γὶ (Ρ).---48 β. Τα σοπιϊπυδίίοη 
οὗ 2ο (ΤΕ): [π6 ογρίηδὶ βουΐζοα γδη--- ἍηἴἋ 7ςγασί ἐπμγηοα ατοαν 

,ρονι λἕρε (1.6. Ἑάοπι: 2051) ὅν ἐλό τον οΥ αν ϑωῤἧ ἐο σογβαςς 
ἐλὲ Ἰαπῶ οὗ Ξώονι. ὙΠαν ννεηΐ βοιςῆν αγάβ ἔγοπι Κδαθϑῇ, νυ! ἢ 

νν 85 οἡ ἴδε Ὀουηάδτγγυ οὗ Εάοπὶ (2016), ἴο ρΡ455 τουπά [πε βοιυῖῃογη 

δχίσαογητιτυ οὗ Εάοηι ἴο {πε Ε- ; ορ. [πά. 1117.18. Οπ 216 τοᾶν οὗ 

γαρε δωῤἧ, 5686 145 η.---4}), ὅ. Τῆς ρβορῖε, υπδῦδ]ε ἴο γεϑίγδιϊῃ 

{πα6ὶτ ἱπιραίίοποθς δὲ Ῥεϊηρ ἰεἀὰ δρουΐ ἴῇ 50 Ὀδίγθη ἃ σομηΐγυ, 

σῤοζό Δηρτῖγ αραΐηδέ (τ 21 α.}) Οοα απῶ ο5ε5, αιὰ σοπηρ]αϊηδά παῖ 

ποτα νν85 0 ἔοοά ἴο δε δαά, Ὀυΐ {π6 δα. 5 γιηρ' πηδηπᾶ ννὩ]οἢ 

{ΠπεῪ Ἰοδιἢ64.----72.6 τοι οὕ ἐλ 26οῤὶ6 τοας 5δλογ] σλογέπσες οὕ Ξομεῖ 

(282) οἵ 522γ12 (ΠΥ) 15 ἱπιραίίδβησθ οὔ ἱποδρδῦ! 1 οὗ γαϑίγαϊ πίηρ᾽ 
ΟμΘ᾽ 5 δῆρει. Εοῦ ὄχδπιρῖθ, υηάδγ 6111 4 5 ρογϑιβίθηϊς θδβίηρ', 

ΘΑΠΊ5ΟΠ᾽ 5 500] ρ»γὸν σἄογέ {11} ἢθ6 τανθδαίεα ἢἣ15 βεογεῖ (Τά. 

1616). Φλογί-οῤίγίζεηϊ 15 ἴῃ 6 δης 6515 ἰῃ Ῥγον. 1439 το ἔογιρ- 
σι ϑδεγίηρ (Ὁ ἘΌΝ ΤΙΝ); 566, ἔυγίμεγ, ἔχ. 65, ]1υἀ, τοἱδ, Μίο. «3, 

Ζεςῇ. 118, [οῦ 214. ΤΠ ῥγζξβρ. 3 ρῖνθβ εἰἴπεγ τπΠ6 στουηά οὗ 

σοτηρίαϊηΐϊ, ἃ5 ἴῃ [υἀ. 1οἷδ, Ζεοϊ. 118---ὀδοστδο ο77 λ6 τοαν; οἵ 

τῃ8 ρΐαςοο---ἶρ ἐλ6 τῦα».---- Ἡλογοογθ ἄαυο γὲ δγροιρδέ τς τ] 

Αοσογάϊηρ ἴο ΜΤ. τῆς συδ]εοϊς ἰ5 οὐ δηά Μοβδβ : 566 ἰαϑδῖ 

οἶαιιδθ. Βυῖΐ [π6 νοῦ βῃουϊά 6 ροϊηΐδά 8ἃ5 ἃ 5ἰηρ. (υπόνπ : 
50 ΒΕ ΘΑ. 57), [Π6 5υιδ]εος Ὀεΐησ Μοβαθβ οΟὐΪυ, 45 ἴῃ 1613, ἔχ. 
1η3.-- σαν λασέ ἐλοις δγοιρλξ τις πρ 9] Εογ ἴμα σοπιρίαἰηΐ, σρ. 

208.---- 7 λὲς τοογίλ]θες ὄγεαα) ξ ἰσξξὶ οοσὰτθ οὐΪν ἤεγα, θυΐϊ {πε 
τοοῖ πῃ ΗΘΌ. πιαδῆβ [ΠΟΥ ΙῪ 20 ὅδ ἰΐολέ, ἀπλὰ 50 οοριέφμρίοίο 

(6... 2 5 τοῦ" (65), 1ς, 833 (οἿ)). Οα δοοουηξ οὗ ἃ “ὡφ δοΐαὶ ἀβνϑῖορ- 
τηθηΐ οὗ {πΠ6 τοοὐ-πιοδηϊηρ ἢ Αβϑογγ. (ξαξξαϊέω τε ἀμριρο7), βοπλα 

ἱπῖογργοῖ ζ΄ σξδὶ Ἀοτα τερισαΐζεγνέπρ.---θ. 726 δωγηΐηρ δον ῥορ 5] 1 

[Π6 δά). «ἄγ 15 σοπηπεοίεα νυν ἢ νΌ. ΒΦ 209 δε», 11 τεΐίετς ἴο 

([ῃΠ6 Ὀυγηΐηρ᾽ βοηβδίίοῃ οὗ ἴπὸ ἱῃηδπιπηδίΐοη ὑγοάυσθα Ὁ [86 
Ὀϊῖζ6, τγταῖμοσς ἤδη ἴο (ἢ6 ἤσγυ ἀρρεάγδηοα οὗ {πε βεγρεηΐ ογ,. 

ἰῃ ρατγίϊουϊαγ, οὗ 118 ὄγθ, ἴογ {π6 νΌ. ἀοα5 ποῖ πιϑθδὴ μρῆσδ 

ἔέρψμ. ἘοΥΠΊΔΙΪΥ ἴῃ6 τνογά ποῦ υδεὰ 85 δὴ δα). ἰ5. :δηιοδὶ 

ὙΠ ἢ τἢ6 που ἴῃ 5. δ᾽, “γαῤλίρι. Τῆς “΄γαῤλῖηε οὗ 15. 63 
ἃτα πιυτποϊορίοαϊ ἢ οπαγαοίογ: τπδΐ 5 βοδγοοῖν ἴπΠ6 οδβα νυν ἢ 
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(Π6 δεγρθηΐῖβ {πὶ 1 [15 δἴογυ διίδοῖίς [6 ἰϑύδοῖἴος. Ἂς ἃ 

τιδῖίογ οὗ ἔδοῖϊ, βογρθηΐβ οὗ νδζίοιιβ Κιπάς δρουπα Ῥοῖῇ ἴῃ ἴῃς 

ϑιηδιεὶο ραπίηβυΐα δηά ἴῃ (η6 ἀδδογίς δου οὗ Ραδϊβϑειης ; εἴτ ΠῈΓ 

{Π15 δοΐυδὶ ἕδοϊ 15 γεῆδθοϊεα ἰὴ ἴῃ ϑσἴογυ, οἵ ἴδε ρίαριε οὗ 

βογρδηΐβ ἴῃ [6 5ἴογυ 15 δηζιγεῖν ἀπ ἴο ἴπῸ πεεὰ ἔογ ὄδχρίαϊη- 

ἱπρ ἴῃς εχιβίθησα ἰῃ ἰδίεγ {ἰπ|6δ5 οὗ ἴῆε ὈτοηΖα βεγρεηΐ: 566 

ἄθονα, Ρ. 275 ἔ.---  ο λαυε εἰμημϑα Αάτοη δπὰ Μιγίαπι πιαῖκε ἃ 
δἰ πΉ]4γ οοηξεβϑίοη (1211 (Ε)). Αἴεσ τῆ6 σοηξεδϑίοη, Μοβες, 
85 Οὐ Οἴδεσ οοσδϑβίοῃβ, ἱπίογοθάδ νυν εἤεοϊ (113 η.).---ᾷἶμαχε 

ἐλθο ὦ σεγῥον] αν 5. δὰἀά 97) δγΌρι86, 85 ἴῃ ν.3.--- Τῆς τννοτάς ὉΠ) 
-- σογῥοηέ, ἀρὰ ΤΌΤ) Ξξ δγογιδθ, ἴδ ΝΘΥῪ 5ἰπλ]αγ, δπα ἰἢς οπα 

τνογὰ πρῆϊ νοῦ ΘαϑΪγ δα οπιίίοα ὉΥ δοοϊάδης δἴοσ [86 

οἴμεγσ. Τῆς σοηνεηίίοηδί τεηδογίηρ οὗ ΠΦΠΣ 15 ὄγαςς; Ὁυϊ 

115. 15. αἰπιοϑδὲ σογίδϊηἷν ἱποούγθοῖ. Τηδ6 ψογά ἀδποῖες ἴῃ ἴδε 

ἢγϑί ᾿πβίδηοα δὴ ογθ, οὔ παΐυγαϊὶ πηεῖδὶ (1. 89; ορ. ΠΟ ΠΣ) 10 Ὁ 

285). [τ ἰ5 υδεὰ ἴογ 41] βογίβ οὗ υἱβηϑὶϊ5 (1γν, 2 Κα. 2512), 15 
[655 νϑῖυδοῖε ἴΠᾶπ ρσοϊά (158. 6017) οἵ βἵνες (Ώδη. 233), δηά 
5 ἃ Ὀγρμε πιεῖδ] (1 Κ. γῆ, ΕΖτ. 857. ΑἹ! 1Π|5 ροϊηΐβ ἴο 
ΟΟΡΡΟΥ, ἃ πιοῖδὶ ἴῃ δδυΐγ 56 δΔπιοηρ νδῆϊοιια ρδϑορΐθς οὗ 

δητίαα!γ. Οορροῦ γίϊοϊες ἤᾶνα Ὀδθη ἔοιπηά, ἴογ δχϑηιρία, 

ἴη [6 ἴοπὶὸ οὗ Μεηςβ, ἴπ6 ““ἢτϑι κίησ οὗ Ερυρῖ,᾽" οορροζ δηὰ 

ὈτγοῆΖα δῖ Τοῖϊ εἱ σϑθυ αδαπὰ Του. ΕΕτοπὶ ἴθ ἕδος {παῖ 

Ξοπια οὗ πὸ ΟἿ. δ] υϑίοης (6... 1 5. 1γῦν, σ Κι 415, 15. 48', 

]οὉ 4018) Ξεαπὶ ἴο ἱπΊρΪῪ ἃ Ξἴγοηρεῦ δηὰ παγάδσγ πιοῖδὶ [ἤδη 

υη8]]ογοα σορρογ, ᾿ξ 5 ἱπίεγγεα τῃπαΐ ΠΦΠΣ ΠΊΑΥ «ἷϑο πγϑδῃ 

Ὀσγοῆζθ. Βιοηζθα (δηῃ δίϊου οὗ σορρεῦ δῃά {1π}) ννᾶβ8 πιυοῇ 

δπιρίογεα Ὁγ, ννῆσγεδϑ Ὀγαβθβ (Δη 4]1οΟΥ οὗὨἨ σορρεῦ δπά Ζίπο) 
ννὰ5 Παγαϊγ Κπὺποννὴ ἴο, ἴπ6 δηοίεηϊβ. "---Οπ ὦ 2016] Τῆς τνογὰ 
Ὁ) ἰβΒ ΨΈπΠογα ν υδεὰ οὗ ἃ Τσοηῃβρίοπουβ οὔδ͵εσξ γουπα τ ῇϊοῇ 

ῬΘΟΡΪδΘ, Θβρθοῖδιν ἴγοορβ, πιυδπίεγεά ; 566, 6...) [5. 575 1113 188 

6219, 7εγ. δοζ: δῦ ἰΐ δ66ΠῚ5 ἴο πιόᾶη ποιίδίηρ πιογὰ [ἤδη ἃ 
Ῥοΐδ βυβηο ΠΕ Εν ΠΙΡὮ ἕο Ὀ6 σοηϑρίοσιοι. 

8. ὑκπτ Ὁ] ὁ τὸ ὕκησ' 530. --- 8. 5] (Ἃ 1 ἐὰν δάκῃ ὄφις ἄνθρωπον: εν. 
ν." 3ἴ8.---θ. σ'κ πὰ] Οὐ (π6 πκ ΜΠ (πὰ ἰογια!ν ἰπάεῆηϊίς Ὀαΐ αυδϑ:- 
ργοηοηλίηδὶ ΚΝ (Ξ- απ) ο" δ), 5εεὲ Ὦχλν. 72, Ἀ. 4; Κη. 111, 288; Ο.-Κ, 
1176. 

5 ΕΔΒὲ. ς:ὐ. ““ζορρεοτ," ““Βγαβϑϑ᾽"; Νονγδεῖς, “γολὰ. 1. 2221. ἴὼ ΑΝ, 
δναςςξεκορῥέν; 5. λνγςῃτ 5 8167. ἸΡογα Βοοῖ. 
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ΣΧ ΧΙ. ᾿ο-ΧΧΧΥΙ. (ἸΕ ΡῈ) “ἥαγεδες ακπαὶ Ἐσνεηές 
ξαςέ ο7 ἐς “““γαῤαλ απκαὶ ἐδέ 7ογα 4". 

Αὔοτγ ἃ πιαγοῦ πογίμιναγάς ἔγοπι {π6 συ] οὗἩ ᾿ΑΚαῦΌΔἢ δἱοηρ' 
«Ὦε Ε.-. οὗ Εάοπὶ δπὰ Μοδδ (219 (13.221) (π6 ϑγδϑῖ[αβ. σοπΊθ 
ἕο ταοβξῖ, Ὀεδΐογα διϊδοκίηρ σδπδδπη ὟΝ. οὗ ἴῃ ]ογάδῃ, ἴῃ τῃ6 

«“ουῃπίγγΥ ἱπιπιοαϊαίεῖν ἴοὸ {πΠ6 Ν.Ε. οἵ ἴμεὲ Ὠεδά ὅε4Δ. ΝΠ ἢ 

106 5ἴογυ οὗ πε ϑγϑδεϊϊϊεβ ἴῃ 1815 ἀϊβίγιοσς ἄγ οοπηεοῖϊεα [Π6 

ετρῖϑοάς οὗ Βαίδαμι (223.-24.85), τῃ6 βεάδιοϊίΐζοη οὗ δ6 [5γδο[1[65 
Ὅν ἴδε (Μοεδθιῖεβ οὔ) Μιάϊδηϊα νοπιθ (25. ), ννῇοβα σοηάδαοξ 
15 νἱϑιοα οἡ ἴπΠ6 νῇῃοῖς ρεορῖα οὗ Μιάϊδη (.. 31), π6 τακίηρ 

οὗ μὲ 5Ξεοοηῃὰ σεη55 (ς. 26), {πε 5εἰδοῖοῃ οὗ Μοββϑ᾽ βιυσοθϑϑοῦ 

7οξῆυδ (27,6 3), {πῈ6 σοπιπιαηπίοδίίοη οὗ πυπιεύουβ ἴανν5 δηά 
τηκίγαοίίοηβ (271-15 28--30. ,,00-.,6). ὙὍῆδ ρτεδῖοεγ ραγῖὶ οὔ σ. 32 

αἶδο Πηάδ ἃ βυ!δῦϊα ρἷδοα 1η 1π 15 βεσίίοη ; ἀπά {π6 ΣΙ ΏΘγαγΥ οὗ 
α. 23 ἰ5 85 νῈ]}1} ρίδοεα ἤδγα δἃ5 ἀηγινῆογα οἷἶς6. 

ΤὮς ρτεαῖενγ ραγ οὗ ἴπ6 5δεοίίοῃ 15 ἀδγινεά ἔγοπι ΡᾺ πιῆ οὗ 

τι ἔγοπι Ρ΄. Βυῖ 1 15 ἰῆ6 νίεινν οὗ ]Ε τ γεραγά ἴο {π6 πιᾶγοῦ 

ταὶ τηοσὶ οἰδαγν ἀρρθᾶγβ ἱπ {π6 οοπιριδιίοη. [ΙΓ 1 ψνὰ5 Ῥ᾽ς 

νίενν παι τῆς Ηδῦγαονν πηδγοῆοα δοῦοββ ἴδ Ν, οὗ Εάοηὶ (566 
211} η.}, 1Π6 εατῖον 45 βυισςεοάσα ἴῃ οὐδουτγίηρ 1. 

ΧΧΙ. 1το.-Χ ΧΙ]. τ. ἅαγολος ασαπῶ Οομσμεείς Ἐασέ ο7Γ ἐλδ 

Φεαά 8εα απᾶ ᾿ογάαπ αν. 

ΓΊῚΤΈΚΑΤΟΞΚΕ. --- Νὅ!αοϊοε, ζύκἐεγεμοεδώηπρη, 85. ΟΠ αυδβεη, ον». 
ττοῦ,, 342-146; Μεγεῦ, ΖΑ 7. ἴ. ττὴῦ-ἰ46; δίαάε, σεςολέολίε ἀες οΐξζες 
7]ςγαεῖ, τι6-1ι8, 120 π. 1; Κυδηεη, Πεχαϊεπμεΐ, τοι ἢ, 220, δηὰ 7Ά. 7 )α. 
χυῆ!. (1884), 516--522 ; α. Α. ϑυιῃ, 27 “5 Δ. σεορ. ς. χχνὶ. πὰ Αρρεπηαϊχ 1. ; 
Βαςοῃ, 7γ:ρ᾽ε 7γασ ἐξέονι, 209-212 ; Ἱζτἰἰεἱ, σεεολίολίο ὧὐδν Ἰεδγᾶδν, 81--8, 
192-194. 2ο6-2ο9 ; ϑᾶγος, Ζαγὶν ΗἸ ἐδίονν 97 1λ6 Ἡἴεδνετυς, 222-228 ; ϑίευει- 
πᾶρεὶ, 2ίε Εἰπππαραεγμης αἷὉ7 ἐσγαφἑ ἐδοδέη διῶηιπιση, ξδ τὶ δηθὰ 13 
(εϑρες 411). 

Τἤἢα ρᾶϑϑαρσα οοπίαϊηβ ἴπ6 τνογῖς οὗ πιᾶὴν ττίεγθ. Τῇρ 

Ροσίῖοδὶ ραϑϑαραϑ (ν. 1“ 11|. 251-80) 1 νῖενν οὗ ἴπ6 πιᾶπηδγ ἴῃ ΨὨϊοῆ 
{ΠΥ δα ᾿ἱηἰγοάυοεα, ἀγα ον! οι ιν οἷάεγ ἴδῃ ἴπῸ6 παγγαῖϊνα 
ἢ νΒΙοἢ παγ πᾶν Ὀδαη ἱποογρογαίεά. Μ.38-8ὃδ ἀγα ἀσδγνεά 

ἔγοπι 1. εἰτὅ, ΤΣ τγαρεαῖϊθά ἔογηγυΐα οὗ πηδγοξβίηρ δηὰ δη- 



280 ΝΌΜΒΕΚΒΘ 

οαπιρίηρ ἴῃ ν.10. 116 221 15 ἴηὼ Ηδῦτγοεν αἰβαγοηΐξ ἔγοπι παῖ τη 
ν.ὦ.. Ὑδαῖ ἴῃ ν.}0. 116 221 ἰς. {Π6 β5δπὶδ 8ἃ5 15 ἐουπὰ εἶβε- 

Μ Ώδγα ἴῃ Ρ (ν." η.); ν.13: [ᾶκ5 [πΠ6 δδπια ἔογηιυΐα 45 Ὀϊ. τοῦς 
(Ε). 

ἔνδη ἴπε παγγαῖϊνα πὶ σαπιαῖηβ, δἷΐεγ τεπιονῖπρ [ἴῃ 6 

Ῥοδίοδὶ ραϑϑαρθϑ, ἴπ6 δχίγδοϊς ἔγοπι Ρὶ ἃπὰ ἴῃς οἰϊδίίοη ἔγοπι 

Ὁι., 15 ἢοΐ ποπιορδποουϑβ οἵ Ξε] οοηβϑίεηϊ. ΕῸγ ἴῃ ν. 39 106 

Ῥθορία ἢδνα γτοδοῃεὰά Ριβρδῇ ἴῃ ἴπ6 νογὺ ἤεαζί οὗ [π6 σοιμηί 

Ὀεΐνδθῃ Αγηοῃ δηδ δὐδοῖς : ἴῃ ν. 3: ΠΟΥ ἀγα 51}}} οιι5146 οἔὗἔ 

1Π|15 σουπίγΥ, ἀπ οὐΪν δηΐογ ἰδ δῇ σοπαυογίηρ ἴῃ Απιοτγῖῖοϑ 

ψῆο ἴπδη ροβϑοϑϑοα τ. Μίηογ ἱποοηρτι 165 ἀγα ἴδε αἰ! εγεησε 

ἴῃ {π6 ἔογπιαϊς οὗὨ [π6 πιαγοῖ ἴῃ ν. 13. δηᾷ 180-20. {ῃ6 ἀδεοηρ- 
(ἰἴοη οὗ ἴῃ σουπίγγ οσοιριοαά ὃν (Π6 Ἡοῦτεννα 45 “"Ϊδηα ᾿ ἴῃ 

ν.516.81 θὰ 85 οἰ([65 ἴῃ ν. 5. 55. 1ἨΠ6 ἕδος {πδὶ ν. 330 δηΐά ν.5] γε 

ἀουδ]εῖ5, δπά δὲ ““1τΠε56 οἶα 5 ἴῃ ν. 5 γεΐεσβϑ ἴο ποίξιηρ ἴῃ 

[ῆ6 ργοβδθηΐ οοηῖϊοχὲ. Τάκϑη τοροῖμοῦ ἴπ656 αἰ βεγθησαϑ ροϊηΐ 
ἴο οοπηεοξίηρ (α) ν. 110-18. 21-δα, 81. (δ) ν.16. 180-30. 240. 26 (26). 82 

(α) οδῃ Ὀ6 γϑδά σοηβεουενεϊγ---Αἴἴοσ ραβϑίηρ βενογαῖ βίδίϊοηβ 

Ι5σγδθὶ γϑδοῆθβ ἰῆ6 Ὀογάδγ οὗ ἴπῃ6 Απιογίῖϊα σουπίγ ὑνὨΙΟὮ 

σἰγείομεά ἔγοπιὶ Ασγηοη ἴο [δϑοϊς ; ἴπον δϑὶς ἴο Ὀ6 δἰϊοννθεα ἴο 

τλαῖκα ἃ ρεδοοίυϊ ραϑϑαροὸ (Ὠγουρἢ (Π]5 σουπίγνη ; ἴπ6 Απιοῦῖοβ 

τοίαβα : {π6 ϑσγδϑίιῖο5 σοπαιοῦ τἴῃ6 Απιοτγίΐαβ, δηα οσσιρΥ [6 

σουηΐγγ. ΤΠΐ5 δἴουυ σδῇ 6 δεϑοῖρηῃεά ννἱτἢ βοπὶα σοηῆάξησα 

ἴο Ε: ἔοσγ (1) ν. 2: 8. ΟἹ Ιν γαβοπι]ε5 206 18 (Ε); (2) 1ξ 
Δρτθα5 ὉΠ Τά. χ1125. Δηᾶ Ὀϊ. 2525: 1ὴ Ἰοσαίίηρ {π6 Απιοτῖτεβ 
Ὀεΐνδαη Αγηοη δηά [δῦθοῖς ; (3) πὸ ἑογηιῖα οὗ ἴπ6 πιαγοῦ ἴῃ 
ν.12.. Ἄρτθαβ ἢ 1. τοϑ- (Ε). ὙΠ παγγδίϊνα (δ) 15 ποῖ Ἵοοη- 

βϑουῖνα; ἔογ ν. 35 ργεσῦρροϑβεβ βοιῃθῖπιηρ ποῖ Ἔχργοσβοά Νοῦ 

οδη ἴ οὔ δὴν ἴγοηρ ροϑβϑι[ϊνα στουηάς 6 δϑοίρηβά ἴο [15 

ὉΠ πιαῖα βουγοα; 85 Ὀεϊοηρίηρ ἴο [Ε γεῖ ᾿ποοηῃϑϑίεης ἢ Ε, 

1ξ ΠΊΔΥ Ῥτγον 5] ο’δΙν 6 τείεγγεα το Ϊ. 

ΤΗΘ δπ8}γ515 ἤογε δάορίοα 15 νἰ γί! γ {παὶ οὐὗὁἨ Βασοη δπά ΓΗ. ἵνε., 
ο ἴδε ᾿πϑυῆοϊεηϊ σγουπά ηοϊοα δῦονε (ρ. 265), α5βϑὶ νπεὰ (ἢς τυδοῖε οὗ ν.31-8] 
ἰο ]. Οἰδογινίβα πε σιδηογαὶ ἰδσηάεπον νγᾶ58 ἴο γοΐεσ ἃ πιο ἢ ἰατροῦ ραγί οἔ 
ν.17: τὸ Ε ; Κις. δπά ζυς. τείογγεα {π6 ψνῃο]ε βεςοϊίοη, Μαυεγ 41} εχοορὶ 
ν. ἰδυ-20 ἐο τπαἰ δουγοθ. ἴζυσπϑη, 5] ΡΤ} Ὴ Υ πιοαϊὶ ἔν ίπρ' [6 οἱάεγ βαγπγοηΐσῃς 
χορ ϑὶβ, ἴῃ δἰἰαπιρίβ8 ἴο κεῖ ονογ {πε αἰ συ οὗὨ ἴῃς ἱποοηδιβίθηςν οὗ 
ν.16 Ὁ δηά ν.3..39,, Εὸὶ ““ργείαλοδα ἢϊθ. οὐνὴ παγγδίίνα ΌὉΥ ἃ ρᾷϑ8δρδ ἔγοπι δῃ 
οἷάον ἐἑηογαγίμηε . . . δηά {Ππδιγαίεα οογίαϊη ροϊηΐ8 ὃν ροείϊοαὶ οεἰϊαϊοη9 
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. ..7υςῖ 89 πε 61 τῖιἢ [86 ταδίη [εδίυγα οὗ ἢῖβ οὐαὶ παγταῖϊνα αἷπο " 
(Π7εὲ5. 152). ϑιουσγπαρεῖ δ88 γεοςηῖ!ν ἀεηίεά (Π6 Ῥγδβεηςς οὗ  ἰῃ τῆς 
βεοίίοη ; δγρζυΐηρ ἰμδὶ ν. 3:.- γε ουΐ οὗ ρίαος, ἰμδὲ ν. 180.39 ηοἱ 1:59 ἰμδπ 
ν. 110-18 ΒεΙοηρ ἴο Ε, δηὰ (δὲ ν. 10.329 ᾿ητησα!αἰοῖγ ργεοοάοα (μα ορίϑοάς οὗ 
Βαΐδαπι, νης Πα γεΐογϑ δηϊίγεῖγ ἴο Εὶ δηά Ε'3, 

νΒεΩ (6 ροεῖίϊςαὶ ἔγαρτηθηῖϑ τόσα ἰηἰγοαυοσεά ἰηΐο (Π6 πδιγαίΐνε 15 
υποοτίδίη. Τἢα ἰηϊγοαυοίΐοι οὗὨἨἍ ἴδς ἤγβὶ δηὰ (μἰγὰ δ Ὅ6 ἄυς ἰο {Π6 
βΆτα δδηά (ηοΐθ 19 ὃν ν. 1" 37; οἵ, ν. 1); δυὲ τΒεῖΒεγ (π|5 τνὰ8 Ε' ος ΕΞ 
οτ Ἄνθη (που ρῇ (815 8 [659 11κεἶγ} ἃ ἰδίενγ εὐϊΐον, πιυϑὲ τεπιδΐη υποσγίδὶπ. 
Τα 5εοοηά ρΡοεπὶ (ν.}7) ἰ8 ἰηϊγοάυςεά ἰῃ π6 584π|6 ΠΔΏΠΟΓ 845 ἴπε βοὴν δὶ 
με Εεὰ 8568 (Εχ. 15}), δῃά Ροϑϑβιθ!γ, ἱμεγεΐογε, ὈὉν με βασις ἢδηά (). 

10, 114 (Ρ). 45» ἐδδ6 ολέϊάνοῃ ο Ἰεγασὶ τοί οἱ] Τα ροΐηξ οὗ 
ἀεραζίαγα 185 οπιιεϊο : οἱ. ν., Εχ. 1539 16ὶ' εἰσ. [|π 4343: 

Ὀεΐνοος Με. Ηος (ν..3) αηὰ ΟΡοίῇ, ἔτννο οἴπεαῦ ρίδοθϑ, 5] πιοηδῇ 

απᾶ Ῥυποη, ἀγα πιδηζοηβά. --- Οδοίλ] 5ἰΐθ ὑηκηόννῃ. --- 5) )ὲ- 
“Αδᾶγίῃ] Τῆς ἄγθε ραγὲ οὔ 1π6 Ὡδπιθ 15 {πε οϑβίσγ. οὗ νυ πὶ 
(335) απά ρἴυγα! οἵ Αἱ οὐ ἵ, ψῆϊοῦ, ἀοβηεά Ὀγ {πὰ δγῖ., 
Εἶδο ἌρΡΡΟδΙβ 85 ἴῃ6 ὨδπὶῈ οὗ ἃ ὑΐδοθ.0 [{ δρρϑδῖβ ἴο πιεᾶπ 

“ἢ 64ρ5᾽᾽ οἵ ““συΐϊη5.᾽) (Αἱ δπά δηοίπον Ἴγγίπι ἴῃ [υὐδῇ τνογα 

ου ἴδε ἾΡ. οὗ {π6 ]ογάδη νδῖϊου. ὙΤῃα δἀαϊίοη οὗ ἴδ τινογὰβ 

“οὗ τῃ6 ᾿Αδατγίπι᾽ ἤεῖο δηὰ ἴῃ 4343, ἀεῆπεϑ {Π15 “Ιγγὶπὶ 85 
Ὀεΐϊηρ οα πε Ἐ. οὗ {μ6 ]ογάδη νῖϊθυ ; ἔογ “μὰ ᾿Αὐδεηι,᾽" 

τπιοδηΐηρ ᾿ἰΟσγα  ““ρΐαοαβ οὐ ἴπΠ6 οἵμπογ 5146,᾽᾿ 5. ἃ πδπΠι6 
Ρίνεπ ἴο ἴδε οουηῖγν Ε. οὗ ἴῃ6 ]ογάδη νδίεν, βρθοὶ ΠΟ ΔΙΠΥ 

ἴο δαὶ οἡ ἴπ6 οἴπογ δα ἔγοιῃ Ππἀδῇ (ΟΡ. 2712, 1. 423; 
δηᾶ 56ε6 6. Α. ϑ5η}}}5 δεῖ. “" Αρδγπι᾽ ἴῃ 2.81.). [ἀ{|1|6 

{πη4ἴ 18 ΠπΊΟΓΘ Ὀγθοῖβα οδῃ ὃ6 5614 οὗ {π6 5116 οὗἩ Ἴγγε- ΑΒαγῖπι 
ὙΠ σαγίδιπίν ; ἔοσ ἴῃ6 παχὲ οἶδιιϑα δηά ἴπὸ [ΟἹ] οννηρ᾽ να γα β 

ἌΡΡΘασ ἴο ὃδ6 ἔτοπι 8 αἀἰβδγοηῖ βδουῦγοθ. [1ξ, μοννενογ, [Π6 οοπΊ- 

ΡΙΪοΓ 85 ἔθ Ὅδδθη οδγοίιϊ 580 ἴο σοπιῦῖηα ἢ5 δουγοθϑ 85 

ΟΟΥΓΘΟΙΪΥ ἴο τοργεβθηΐ σϑοργαρῃϊοδὶ ἔδοῖς, Ἵγγο- Αθδγίπιὶ ἴᾶν 

Ε. οἵ Μοδρ (οεἴδιδε δ) απά 5. οὔ Ασγηοη; ἔογ θεΐννεδη Ἴγγε- 
᾿Αθδγὶπὶ δηὰ Ατηοη (ν.}5) τῇς ργεβϑθηξς σοπῃρὶ]διίοη ρἷδοεβ ἴῃ 6 
γνδάγ Ζεοιεά. [ἴῃ 4345 “6 τ1πΠ6 ποχὲ βίδίίοη Ῥεγοηά ᾿Ἰγγὶπι ου 
[6 πογίπιναγα τηᾶγοῦ 15 Πιθοη-ἀδά, τυ τνὰϑ ΟὨΪ ἴννο οὗ 

ἴπτεα πι1|165 Ν. οὗ Αγῆοη. [τ 235 Ἱγγίπι [5 βαϊά ἴο δὲ ἐπ 216 
ἐογγέέοῦ» οὐ οπ λα δογαθν οὗ οαδ; 1ξ ἴῃ αϊῖογ ἰγδηϑίδίιοη οὗ 
πε δηιθίσιιουβ ρῆταβα Ὀ6 δάορίεά, Ἴγγὶπι βῃουϊὰ Ὅδ Ἰοοαῖεά 
αἱ ἴπΠ6 5.Ε. σούπογ οὗ Μοδῦῇ, δηά, πογαΐογε, πιοσὲ ὈγΓΟΌΔΌΟΪ, 

δῖ 5οπια ρᾶτί οἡ ἴπ6 ὩρΡρογ σουτῖϑα οὗ {πὸ Ννάγ 61-Αῃ ἃ νοῦ 
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ἤοτυνβ ἰηΐο {π6 Ξουΐπογῃ δηά οὗ {Π6 Ποδά ὅθ ίγοτῃ ἴδε 5.Ὲ. 

Βυῖ πΒονενοῦ {πἰ5 πιᾶὺ 6, ἴῃ6 πδίῃ ροϊηϊ 15 οογίδιη : Ἴγγαε- 
᾿Αρδγίπι ἰὰῪ Ε. οὗ ἴπ6 Ἰογάδῃ νδίίοὺ (Ἰποϊυάδίηρ τπ6 ᾿Αγαρδ}) ; 
δηὰ ἔδυ ἴῃς ηδγγδίϊνα οὗ Ρξ, ἴῃ 50 ἔδυ δ5 ἴἰ 15 οχίδηξ, γχθηϊοὴϑ 

ρμεΐνεεη Με. Ηοςν (203 2142) οὐ ἴπ6 ὟΝ., δπά ᾿γγο- Αθαγτῃ οα 
{π6 Ε., οὔ 86 ᾿Αγδῦδῇῃ οὨΪυ οπα ρἷδοα, ΟΌοΐῃ ({π6 σα οὗ ννῃιοῖ 15 
ἀπηἰκηοννη), δηά ρῖνεβ 0 ᾿παἀϊοδοῃ ψμδΐθνοσ (δὲ [ἢ6 ραβϑαρὲ 

ἔγτοπι ὟΝ. ἴο Ε. ννᾶ5 πιδάβ ὉΥ ἃ ἰοηρ᾽ ἀδίοιγ βοιυϊῃνναγαάβ ἔγοτη 

Καάδϑῃ ὃν τῃ6 πεδὰ οὗ ἴπε αεά 5.4. Τα []Πδσ ἱογαγυ οὗ 

ο. 33, ποῖ, Ἐβουρἢ τῃ6 νοτῖς οὗ Ῥ᾽, 15. ἴη [6 πιδίῃ σονογηρά 

ΌΥ Ῥδ᾿5 ροϊηξ οὗ νῖενν, πιεητοηβ, ᾿ἱπάδαά, 8 ἰαγροσγ ηὐσροσ οὗ 

᾿Ἰηἰογνθηϊηρ δἰδίίοηβ ; Ὀὰξ ἰἰ αἷϑο ρίῖνεβ Ὡ0 ἱπαϊοδίίοη οὗ ἃ 

ἀεῖοινς βουῖμ. [1 15 τπεγεΐογα ὨΙΡὮΪΥ ργορδῦϊας ἴπδὶ ΡΕ τγτεαρτγο- 

βδαηϊοαά Ππ6 ρῬδορῖὶθ πιαγοπίηρ, υππιοϊεσίθα δηὰ ψἱῖ 6δϑο, 

δίγαι ς δογοβθς ἴῃ6 πογίπογη ἐπα οὗ ἙΕάοῃ 7υ5ὲ 45 ἔογίγ 

γϑδγβ Ὀαίογε {{16 βδρῖε5 ραϑϑϑοὰ 1Ὠγουρ [86 ψ ποῖα Ἰεηρτῃ οὗ 

Οδηδδη αἵ ν}}}, 50 πον ἴπ6 ϑγδοῖθς ἀρργοδοῦ Οδηδδη ὃγ {Π 6 

ἀΐϊγεοῖ δηὰ οβοβδη τουΐα νυ τῇ δηΐγα αἰπγερατγά οὗ ἴῃ ρβορίβ 

ἴδῃ ἴῃ ροϑϑαϑϑίοῃ οὗ ἴπ6 σουηΐγυ. 

41. Ὀ25 "Ὁ] (πὸ εχίβδίεηςς οὗ ἃ Ὁ» ἴω υά ΔῈ 15 ἃ {πε} υποογίδίη : οὗ 
(ἢ νογϑίοηβ Ἔ (7έ"μμΠὃ αἴοης βυρροτγίβ ἘΠ) ἴῃ [05. 1533, (86. ΟὨΪΥ ρδββαρθ 

ψἤογα πὸ ρῥΐδος 18 τησηἰϊοηδά ; (ἃ τεδάβ Βακωκ; “Ὁ ; ΑΕ Ανειμ, 

Ῥοϊπιϊηρ ἴο ΟἽ (ερ. 105. 183 (χλ. Ἐνεη οὗ {πὸ ῥγεβοηὶ πὩδπὶα ἰἰ 5 
ἀουδί τδεῖίμεγ [Π6 ογριηδὶ ἰογηὶ τῦαϑ ποῖ γαΐμεν [Π6 δπρ. ὈΥΏΡΠ Ἢ 
(ἀϊδίου  ϑηῃεα ἔγοσι Ὧ9 πεὰγ Βείμεϊῖ ἴῃ τννεδίογη Οδηδδη). Ἔ (7 )εαδαγίηε, 
,“7εαδαγί»:) οἰ εατῖν βυιρρογίβ (ῃς ρὶ., δηά, ροβϑίδγν, αἰ (Γ ει) ἀοο5 (ῃς6 58π|δ; 

Ὁ αἰναγβ τεαά8 5: 2."9) 2 ἃ, Μ ΒΊΟΝ ἰβ δπιδίσυοιβ; δαῖ, τα (με 
δχοδρίϊοη υ5ὲ πιοηιίοηεά, 411] (ῆε τοδάϊηρϑβῬ οὗ ἃ δγὲ εἰἴπεγ ουγίουβ οὐ 
Ροϊηξ ἴο (ἢς 5ἰηρ. ἢ ἴον Γαι ἴπε τερσυΐϊαῦ δαυϊναϊεης οὗὨ "»ὲΠ) (5866. Ηδίοῃ δηά 
Ἐεάραδι, ϑωῤῥίενιεπί, συ. Γαι, ΑὙὝΥαι), 15 τεδά ἴῃ (λ8Ρ ἴῃ 2443, δπὰ ἤεγε 
6χλῈ ἱά) ανα Αχελγαι, Β χαλγλει, "- Αχιλειμ χαιειμ. ϑ8ο ἰπ Ογορε. Αιή, ἡ 
καὶ ᾿Αχελγαί (2118), 6 φῶ οὐ Αελαζραὶ (8Β6)). Τῇα οτἱρίη οὗ 68 Αχελ 
(ερ. ἰῃ ΝΤ. ᾿Αχελδαμαχ, ΒεγεΞξ Αγϑπι. ὑ}Π) 15 ποῖ οὈνίουϑ ; ἱξ πιϊρῃιϊ (αἴος 
») Ὀς ἃ οοτγγυρίίοη οὗ ΝαχελΞεεῦπη; Ῥυὶ ἢ 8ο, νβεηοθ Ἵοδπιδ θῶ [ε ἰ5 

ψνογὮν οὗ ἠοίΐος ἰῃδὲὶ (ἢ6 παγὰ ργοπυηοίϊδίίοη οὗ ὕ"ὶ Ὠϊοἢ 5111} ἰηῆυδηςες 
(ἃ 15 πορ!ϑοϊεά ἴῃ {πὰ ἔογπιβ οὗ ἰῃς Οηορ»". (Αἰη, Α41:δ)ὴ. Ου {158 ροϊηϊ δηὰ 
οὐ ἰδς ροβϑίδὶε ργεβθῆςε οὗ Ὑ ἰῇ 3, 5ε6 Δεσάειν», πα 21, 1:8οδ. 

110-16. Α ἔταρπιεηξ οὗ Ἐἶβ εἰἰηδγαγυ, ἀθουδίπρ ον {Π6 
ἴ5γδο τες δάνδηοσο, ἱκβαριηρ᾽ ουϊδῖάα Μοδριῖζα τογγιΐογυ δηα (ἢ8 

Ὀοτγάοτ οὗ {π6 Απιογῖῖε5 (ν.}}. 18), ὙΠ 15 [Ὁ] οιν εα Όγ ἃ ἔγαρ πιδηξ 
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οΥὗἨ 8ῃ δηοΐϊδηξ ροοπ (ν.͵45). Ῥγανίουβ ἔγαρπιθηῖβ οὗὨ Ε᾽5 {{Π᾿ΠΘΥΔΓΥ 
ατα ἴο Ὀδ6 ἔουιπά ἴῃ 2053: 2ΖιὉ, Ὠι. τοστῦ, Εν ἀδηΐγ, ἔγοτῃ 1Π6 
ῬΡοϑβείοη ΨὨΙΟὮ {ΠΡ ΟΟΟΌΡΥ ἴῃ 6. 33, [Ὧ6 ρίασεβ πιεηςοηδά ἴῃ 

ες. τοῦτ Ὀεϊοηρ ἴο ἴπ6 πιαύοῦ ϑουτῆνναγάς ἔγοπι Καάδϑῇ: 

ἴπο56 πιοηϊοηθαά Βογα, ἴο {πΠ6 πιαγοῦ πογίπινατα ἔγοπι ᾿Εϑβίοη- 

οεῦογ οὐ ἰδῆς αυἱῇ οὗ ᾿Αἰκαθδαῆ. [1η νίανν οὗ ἴμ6 αἰξογοηῖ 

ἀεδηϊίοη οὗ ἵγγε-Αθδγὶπὶ ἴῃ 5335 δηά {πε δι πη] γν ἴο [υἅ. 
1118, ΟἩ. 5ϑε ι5ι1Π6 4 ἴῃ τείεγγίηρ ν.}} (ἐὑη| δὴ τοϊϊαρνηιθ5ς 

πολέολ ἐς ουὐῦῦ αραΐηδὲ ηοαῦ οι ἐλ δας ἴο Ε' ταῖμογ ἴμδη Ρ. 

ννποίμοῦ ἴῃ Ε ν. Ὁ ἀοῆηδβ Ἴγγε- ΑΒ ΔγιπΠΊ ΟΓΥ βοπὶα οἴποῦ οἷδοθ 
σδηποῖ 6 ἀοίαγηνηρά, Ὀὰῖ (π6 ἔδοϊ πδὲ Ἷγγο- ΑὈδγίπι ἰῃ 425" 
ἱπιπιααά!δίεῖν ὑγεσθάος Ὀιροη-ἀδά ἔαδνοιιγα ἴπῸ Ἰαϊῖαγ δἱογ- 

παῖϊνα.---756 Ἡγαάν Ζογεα) Ὧι. 218. ὌΤδίκεη Ὀν 156 {πε 
σοπίοχὲὶ ἴῃ Ὠϊ. ἔανουγα ἴπὸ ΙΔἀδηςβοδίίοη Ἐ ἢ της Ννδαγ ε]- 

ΑἸ ι5ᾶ, ἔογπηδσῖν 6 βδουΐῆογη Ῥογάθγ οὕ Μοδῦ, δηὰ 5111 “188 

τοοορηϊδοα Ὀοιπάδευν Ὀαΐνθοη ἴῇς ἀϊδίγιοῖϊβ οὗ Ῥεῖγα δηά 

Κογαῖς"" ; ἴογ {π6 σοπιπιδηάα ποῖ ἴο νὸχ Μοδῇ νοιυϊἹὰ 6 ποῖα 

ΘῈΣ ΔΡΌΙ͂Υ ρίνοη 85 ἴΠ6 15γδο] 165 να Δρργοδοδίηρ᾽ ἴπ6 βουΐποσγη 

Ῥογάοσγ, ἤδη δῆϊεσ {ΠΥ δά Ὀδδθῃ ἔοσγ βδοπιδ {1π|6 βἰκίγιηρ [6 

οαϑίοσῃ Ὀοσζγάεγ οὗ Μοαρ. Βιυῖ 1 τῆς σοτχῃρ!]οῦ οὗ {π6 ρῥγδβϑηῖ 

παύγαῖϊνα νγ5 δοσιγαίοϊυ δοαυδιηΐοα τ δηά δοουγδίεϊν γεργα- 
βϑηΐβ [6 ΤορορΎδρῆΥ οὔ {πε ἀϊδιτγιςς, Ἴγγο- ΑΡδγίπι πλιιϑὲ 116 οα 

ογ Ν. οὔτε ννδάγ ε[-Αμεᾶ, δηὰ οοηβθαυθηῖν τς ΝΥ δάν Ζοτγεά 

πιιϑὲ Ὀ6 5οπια νδαν ἔιγίῃογ Ὠογίῃ, σῇ 85 6[- Εγδη) (16 ἀρροῦ 

οουγδα οὗ τῆς αάν εἰ- Κογδικ) οἵ ἴπ6 5611 [δ] (ορ. ρ. 286). 

--18. δΒενοπα 4 γποη] 1 τῆ6 ναοῦ σρεαῖκβ ἔγοπι ἐπ 6 βἰδπάροϊηξ 
οἵ [6 τηᾶγοῖΐι, {Π15 πιυσὶ πιθδη πογζζ οὗ ἴῃ 6 Ασγῆοῃ : {15 15 {Π6 

πιοϑδὲ πδίιγαὶ Ἰηϊαγργοίδιίίοη Ὀοϊῃ ἤδγα δηά ἴπ [πἅ. 1118 (566 
Μοοτα, σα 1ο..). 1 ἴῃ ρῆτγαβα 15 υδεά ἔγοηι {π6 ἢχαὰ ςἰδηά- 

Ῥοϊηΐ οὗ 8η [5γδοίιῖθ, δεγορα Αγπορ νουϊὰ τηθᾶη οὐ {Π6 5146 οἵ 

Ατηοη οἷ οὗἉ Ιϑσγδθῖ τα ἰογΟΥΥ, δηα ἤδηοα σοωζὰ οὗ Ασγῆοη; 50 

11 18 σοπηπη ΟὨΪΥ ἴακθη οτγα.--άζολ ἐς ἐπὶ ἐλσ τοί αθ᾽ηι655] τἢ 8 

οἶαυϑα δρραγεηῖίν ἀθῆπες Αγηοη (γαίμπον ἔπη Ἴ2})). ϑυοῦ ἃ 

ἀεδηϊίίοι 15 Ὡοΐ τπηδοθϑϑασΥ, ἴοσ ἴἢ6 πᾶπια Αγηοῃ ἴω (πα 

ΟΤ. σονοῖβ ἃ πυπροῦ οἵ Ὀγαηοῆας οὗ ἴπΠ6 σεαὶ τνδαὺ ᾿νῆοβα 

" Ἐορδίπδβοη, δ έδ]έραὶ Κεσξεαγοῖες, ἰϊ. τς ἢ, ; Ττιβίγαπι, ζαηπα οὗ Μοαδ, ςο. 
7 ὨΪϊ. ; Ὠηῖνος οὐ Ὠιϊ. 215, 

Σ ὈΪ., δι.., Μογεγ, ΖΑ ΤΊ. ν. 45 τ. 1. 
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πιοάδγη παπΊε ἷς νγαάγν Μο]1 (ερ. ν.1 η.). 6. Α. δπλ (τὴ ἘΔι. 
4170 ἢ. 1) ϑυρρεβῖβ [ῃδὲ {π6 ραγίϊουϊασ σἔγεδπι ποσὰ ἰηϊθηδά ἰ5 

οπδ οὗ {86 Ὀγδηοδο5 οὗ πὸ ὟΝ. ΝΝΑΙ]εὮ, νοῦ σοηπλος ἔγοι [ῃς 

Ν, Ἰηΐο ἴπ6 πιαΐῃ ννδαγ φκᾧ πὶ. ἔγοπι 115 πιουίῃ.---- 2.6 τοϊμαερηιεε: 
τολίοῦ, οἰγοίολος στοαν  Όρι ἐλθ ἐογγιίονν οὐ ἐδ Ανιορ6] νὶΖ. ἴο ἴδε 
οὐδέ. Τῇδ νδοΐα ἀδδογιρίίοη ροϊηΐϊβ ἴο βοπὶα ἰοοδὶΥ οὐ ἴδε 

ὩρΡΟΓ Αγηοη, ἴῃ δρυδοπηθηΐ ἢ 2ι" 0 δηά [ι6. σ1}8, τυ! οἢ 

γεργδβθηῖ ἴπΠ6 πιᾶγοῦ 85 ουΐπιαάε οὗ δηα πεγεοίογα ποθ ϑϑα τ ν δδϑὶ 

οἵ Εδοπὶ ᾶἀηὰ Μοδρ. Τῇ ὕρροσγ Αγηοη οουἱά 6 6451} ογοβϑαά 

ὈΥ̓͂ ἃ ἰαῦριε Ὀοάγ οὗ πιδῇ : ἠοΐ 50 ἴδε ἴοννεσ ἄσγῃοῃ, ῃϊοἢ τγηϑ5 

τγοΟῦρἢ ἃ ομαϑηὶ ἴννο οὔ ῆτοα τ1165 δοΐοϑϑ δηά 17οὸ ἔεξεί 

ἀεορ."---2 Ὁ» Α'γϑπορ ἐς ἐλθ οαδέΐο δογ67 δεξευθοη οαῦ απα ἐλξε 

ΑΙ ν»ιογ 6] ΝΒ ας [ἢ 15 βἰδϊεπιθηΐ 15 ἰπιεηἀεαὰ ἴο βυϊβίδηξιαῖα 15 
Ὡοῖ οἷοαῦ, ροϑϑιθν ον ηρ ἴο 8ῃ ἱποοπιρίεῖα οἱϊαϊΐοη οὗ {π6 

δοιγοο. ΕῸτγ ἴδ6 νίονν {πἴ δἵ {π6 {π|6 ἰὴ απεϑίοη [6 οουπίγΥ. 

Ν. οὗ Αγῆοη νν85 οσσυρίὶοα δγ ἐπε Απιογίῖεβ, βεα ν. "6 36. 7υά. τι, 
]05. 122. τΤίια Μοαδδίϊε Ν, Ὀουηάδγυ βῃϊεα ἴῃ ἰαῖοσ εἰπ|ὲ5, 
8ἃ5 ἴῃ6 σοῃἭοπιρογαγυ ον άδηοα οὗ ἴπ6 Μοδϑιίῖα ϑδίοπμθ βυΐῆοας 
ἴο 5σῇῆον. ὕὕπαοι 'Οπιτὶ ἀπά Αδαρ Ατγηοη ἐογπιδά τπ6 Ὀογάδτ 

Ῥεΐινδθη ἰϑύδαὶ δηὰ Μοδρ; Μεβῆδϑ' τεοοηαιογαά την οὗ 86 
τοῖινῃβ Ν. οὗὁἩ Ατηοη (6... ᾿Ατοίδσ, Μεμβξάθρα, ᾿Αἰαγοζῃ, Νδῦο), 
πὰ τεοσουρίοα {πΠ6 οουπίτγ. Μαβδδ 5 ἱπβοήρίίοη, ἴἰβ ἔβοϊ, 
γαίογβ ἴο ἴπγεα οἤδηρϑϑ: (1) ἴῃ ἴπ6 {ἰπ|6 Ὀδέογα “Οπιγί, Μοδὺ 
οσοιρ!αα σουηίγγΥ Ν. οὗ Ασηρ ; (2) ἴῃ ἔμπα εἰπια οὗ “Ὅτητσι, δπὰ 
Αδαρ, Μοᾶῦ ννᾶβ οοηπῆπεά ἴῖο ἴμε 5. οὗ Αγηοη; (3) ἴῃ {86 
Ροτγὶοά οὗ Με5114΄ (αηά Ξυ ρβεαπεηῖν, ορ. 15. 15.) Μοδὺ δρίη 

εχτοπάβδα Ν, οὔ Αγσῆοη. ὍὙδεγεα 15 ἴπυ5 ποίιῃίηρ ὨΙ5ΕΟΥΟΔΙΥ 

᾿ἸΡτΓΟΌΔΌΪ6 ἴῃ {π6 τεργαβϑοηϊαίίοη οὐ {{||5 ομαρίοσγ ἔπδῖ δ ἃ 

το δατγίεγ ρεοὰ ΜοδὺΌ δδά ἴο ἥρῃίε, απὰ ποῖ δἰννᾶυϑ 

ΒΌΘΟΘΘΘΪν, ἴο πιαϊηϊαίπ ἰΐ5 οἷαὶπὶ ἴο ἴπ6 οουηΐγυΥ Ν. οὗὨ τῆς 

Ατηοη.---14 1. Α δηδίο ἔγοπι ἐλ δοοξ 9 γαλευολὶς Βαξέϊες 

15 οἰϊοά ἴο σῇῆον (παῖ Ατῆοη νᾶβ ἴμε Ὀογάοσγ οὗ Μοδῦ --- 

ΙΨλογέγονο ἐξ ἐς σαϊα] οτ ἐλαξ ἐς 1λ6 τηισαρῖηπρ'᾽ 7 ἐλθ σαγίήηρ (Ὁ ὃν 

ἽΝ): σρ. αη. τοῦ, δηά {6 βἰῃλαγ ρῆγαβα ΥἹΟΝ ὧν ἴῃ ν.ἕΣ1. 

Ζ6 δοοῖ οὗ ἐλσ Βαζέίίες 97, Ῥαλισελ) Τὸ υάρε ἔγοπι [8 βρβϑοϊπιθη 
Πογα ργοβογνθά, δπὰ ἔγοπι 115 {Ππ|6, 115 Ὀοοκκ,, κὸ ῴφ δοοῖ οἵ 

ἐλ6 Ῥαδλα» (1οβ. τοἱδ, 2 5. 118) οὐ 1π6ὸ “)αγπᾶδα δια β'μηδγ 

6,.Α,( ϑυη, 275’, Οϑορ. ςε8.; Ττγιϑίγαπι, Ζαν»ιαῖ ΟΣ Μοαδ, τ25 [ξ, 
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ς«οΙἹΓδοϊίοη5 οὗ ἔπθ Αγαῦς,Ἐ ἀρρϑαῦβ ἴο ἤανθ Ὀδδη ἃ οοϊδοϊίοη 

ΟὟ δηοίϊδηϊ ρομιΐαγ βοηρϑ {πὶ δὰ Ὀδοη παηάδαά ἄοννη ογαῖν 

111] [Πὲ ΑἼΠ1δὺ ἐσ δΌ Π5ῃπιοηΐ οὗ ἃ πδίϊοπδὶ 1{{π Ὀγοιρδς ν τ 1 ἃ 

Τροετιοά οὗ ᾿ἰΐογαγυ δοιινγ. ὙὍὙπα ἀδία οὗ ἴῃς οοἸδοίίο σαηπποῖ 

Ὧν ἀεϊεγηιηδα ἢ ΔηῪ σατγίαϊπγ.  ὙὍῆα δοοῖ οὗ ἐΐλε Υασλαν 

΄πδηηοΐῖΐ δὲ δαγίογ {δὴ αν (2 5 118); δηὰ 2.06 δοοξ οἵ 
γαλητοοῆ᾽ς Βαζζίος τῊΑΥ νν6 1] ἢανε δγίβεη ἴἢ ἴπ6 βϑαπηα ρεσγίοά. 

ὝΠα 5ιυδεςς οὗ {π6 οοἰϊεοϊίοη, 85 ἰηἀ!οαδίοα ἴῃ (6 Ἐ{|6, τνᾶ5 {πὸ 

Ξίγυρρίος οὗ ἴδε ηδίίοη οἵ 15 ἤδγοθβ δραϊπϑδὶ [5 ἴοθϑ ; ἴοτγ 

1656 ννεγα ψνῇῆδί ἴπ6 Ηδῦταννβ πιοδηΐ ὈΥ ““ Ὀ4.{165 οὗ Ὑδῆννθῃ "ἢ 

(1 5. 1817 2:33); δηά ἴῃς Ὀδί|65 σνεγα 50 οδ]ἱεά Ῥεσοδαῦυβα {Πα Ὺ 

ννεγα ψαρεά Ὀγ {πε Πεῖρ οὗ Ὑδνεἢ (6.9. τ 5. 145 3) δηὰ ὃΥ 

1π6 Ῥγεβθηοα ἴῃ [πε μεγοεβ οὗ Ὑδῆν θ᾽ 5 βριτὶ (Ἰυά. 6548. χ Ος 

1108.) δΔηὰ δραϊηϑδί Ὑδῆννε᾽ 5 δπεπ)ῖθβ (1ιἀ. 581). Κγὰγ ψ ἢ 
1π6Ὸ Ηεῦτενβ, 85 ἢ οἴ αῦ ροορίθϑ οὗ δηϊ ιν, ννὰ5 ἃ βαογεά 

ππάεγίακιηρ, ἢ δηᾶ 85 δυο ἀεπιαηάδεά σοηδοογδίίοη (105. 4ὅ, 

15. 1538, 7εγ. 6Γ "157, 7οε] 9, ΜΙοδἢ 4ὅ).-- - ΤῈ σπαϊοῦ 1156} 15 δη 

οὔβοιγα ἔγαρηιδηΐς Ὀερίηηΐϊηρ ἴῃ 86 τὐϊΔ416 οὗ οτδ ϑβϑηΐθηςθ 

δΔηά Ὀτοδκίηρ ΟΥ̓ ἴῃ τῆς πα αΐς οὗ ἴπ6 ηοχῖ--- 

... ᾿ῦ νναῃμοῦ ἴπ ϑυρῆδῖ, δηά {π6 νδ]]6γ5, Ασποη. 

16 Τῆς οἰ οὗἩ τῆ νΔ]16γ5 ννϊοἢ αχίθηαπ ἴο {π6 5'ἴ6 οὐ Αγ, 
Αηὰ ἰοδῃβ οὐ τῆς Ὀοτγάεονγ οὗ Μοδὺ . .. 

ΤΠ νεγῦ οὐ νδιοῦ ἢ αηλοῦ ας ἀδρεηάδηξ πᾶ πᾶνὰ Ὀδοη ἼὩΨ, 

οὐ Πρῦ, ογ ἴπε πὸ, δηά 50--- 76 (2.6. ἴα 15γϑϑὶἴεβ, Ὑδῆνν ἢ 5 
ννδιγοτβθ) αςεοα ἐδγοιρὰ οτὐ Ἰοοξ Ἡαλεῦ. ΨΝαμοῦ (ἃ Ζωοβ)Ψ)} 
ῖ5 αυἱα υηϊκηοννῃ ; Θυρῃδῇ, [Π6 αἰσίσος ἰῃ νυ ΒΙΟἢ 1 15 διτυδίεά, 

ΠΊΔΥ ῬΟΒΘΙΌΪΥ δα ΙΔἀΘηξοδὶ τυ [Ὧ6 οΌδουγα ϑυρῇ οἵ Ὀϊ. 1 

(566 Ὠεῖνογ, σα ο0.}, Ὀυὰϊ βοαγοεῖν, 845 βυρρεβίεα Ὀγ Τυϑιγδηι 

(οαδ, ςοἵ.) στὰ τη ΟΠμδγ ε5-ϑαβγγυεῆ, ἃ 5π|4]1] οδϑδὶβ 1υϑῖ 
5.Ε. οὗ (6 ᾿εδά 564 (5ε6 Ὁτζ. ἴῃ 228. τυ. ““Ζοατν᾽᾽). Τῇῆε 

ΦΟη ΕΟ 866 Βγοοϊεεϊ πα, “44“γαδ. ΖιΠεγαΐω, τΊ-21, απὰ Ετίθα, 
Εὐοϊκεγί᾽ 5 ἀεγαδῃ πιείγιοδὶ ἰγαηβϑίδίου ἢ ποίεβ οὗ ἴμε Ζ7“α»ᾶξα οὗ Αδυ 
Τεαιϑ (2 νοῖϑ. ; Θίυϊ ρατὶ, 1846). 

1 δυθ85, Οδεολ. α΄. 4“Πεἰροησοδηγὴ δ 417.5.,3} 215. (ἰδπιρ. αν! ά--50].) ; 
Μεγεν, ΖΑ ΤΉΝ ἴ. 141. (ο. 8ςο-8οο Β.6. ; οὗ, ϑί4. ΟΥ͂Δ 50). 

Σ Θοίννδίν, δον έξίσοῖε Αγιορτα ογέϊγαθν (2 ον λεῖος ΑΥίερ ἐπε αἰίοη 
ἤςγαεῦ, τγοῖς 
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5: δΙ]Δηῖ5 ἄο ποῖ οογγεβροηά, δηὰ ϑάβγγυεῆ 5 ἃ ϑΞρεο ΠΟΔΠΥ͂ 
Ατγαῦῖς ἴογαι (ν εἰΖεοίείη ἴπ Πε]. Οϑρι. 586 η. 2), ψνῃϊοἢ ἄοεβ 

ῃοΐ 566ΠῚ ἴο ὃὈ6 ἃ ΠΙΚοῖγ εχρ δηδίίοη οὗ ϑιρῃδῆῇ.--- 716 υαἱϊεγ5, 

Ανγηπο") ἴῃ νϑ]]εγ85 νν βίο σοηδίτυϊςε Ατγηοη, 2.6. ἔπε ργεβϑεπξ 
ννδαν Μο)ῖρ, ννῃϊοῆ 15 ἔογπιδσὰ ὉγΥ ἴῃε ᾿υποίϊΐοη 1058 ἀῦονα 

᾿Αγδῖγ, βδοπια {πἰγίθθη πλ1165 ἔγοπχ ἴη6 Πεοδά ὅ6δ, οἵ {ἢτεα 

ἄθερ νδάϊεβ : ἵνο οὗ {656 ([Π6 [,εὐῦη δηὰ {86 Βαϊ]υ 8) 
σοπληρ᾽ ἔγοπι 6 5. ἢγβί υπηϊῖα δηά ἤδη Ἰοίη [πΠ6 5611 ϑε 1 εἢ 
ίγοπι πε Ε. (Ε΄. ΒΙ155, ῬΕῈ Θε. «“51., τι895, 204 (π184}), 215). 
“ΦἼΤΠδ ᾿νῃοΐα ρἱαΐθαι τρ ἴο ἴπ6 ἄεβογί ἰ5 8 ηοΐ ΟὨΪγΥ οὐῖ 

Δογοβθϑ, δῖ ὰὑρ δηὰ ἄονῃ, ΌΥ ἄξερ γανίπθϑ, δηὰ 8. νϑῦὺ 

ἀιδῆσυϊε ἔγοπεογ 15 ἑογπιθά. . .. ὉὈυϊ 411 [Ὡ6 Ὀγδησῆθβ ὈγοΟῦΔΌΪ 

οαγηιοα ἴΠ6 πᾶπια Αγποῦ ἔγοπι τ σηδίη ν δ]. τρῆξ τρ ἴο ἴδε 

ἀεδογί. [115 ποῖ 6 υαἶΐεν Ὀυΐ Ζλ6 ναἱον5 οὗ Ατποη νι οἢ ἀγα 

παπιεά ἴῃ (6 δηοίεηξ ἔγαρτηθηὶ οὗ βοηρ σοἰεὈγαῖηρ [5τγδοὶ᾿ς 

ραβϑαρε᾽ (ἃ. Α. ϑυϑῃ, 27152. Οεορ. 558 .). Τα βεςοηά δηά 

τῃϊγά [1η65 οὗ δ6 ἔγαρ πηθηΐ β5θεπὶ ἴο ηἰγοάιϊιοα 8 ποίϊοα (1η {πε 

οἰϊαϊίοη 1εἴς ἱποοπιρ]εΐε) οὗ ομα ρδγίϊουϊαγ Ασῆοη νᾶ ]16γ.---(ἢδῖ, 

νῖΖ., ΨΒΙΟΏ Ζωγης ἐοτοαγας οὐ οχέοριας ἐο “447, δῃὰ ἴογιις ἴῃς 

Μοδδιῖα Ὀογάογ; δηά [ἢϊ5 15 ργοΌ δ ΌΪΥ [Π6 πλδίη νδ]]ογ, ἢ 115 

ἸοῖγΥ δηὰ ρτγεοιρίίοιιβ οἹδς. “ς ΟΠ 5θαπὶ5 [6 πιοϑὲ Ὀγοῦ δ ]6 

πιδδηϊηρ' οὗ ἼΦιξ, τ ΒΙΟὮ 185. ΟὨΪΥ Παγα υϑαά ἴῃ ἴπε6 βηρυΐατγ, Ὀυὺῖ 

ὁσσαγβ ἴῃ ἴπ6 Ρ]. οὗ “{π6 εἷορες οὗ Ριβρδῃ" (Ὠ1. 411 449, [ο5. 
1.23 1430}, ἀπά, ΜΙ ἃ ρθηδγαὶ γεΐεγεποα, ἰπ 708. τοῦθ, νΠογα ἴξ 
ἔογπὶβ οὔδ οὗ ἔουγ αἰϊν᾿δίοηβ (ἐΐζ6 ἀἰζ-σομρένν, 1λ6 περϑό, ἐ}λ6 

σλοῤλοίαλ, δὰ δε οἰοροϑ) ἰπῖο υνϊοῦ τἴἢ6 ψῇοΪα ἰδηὰ ννᾶβ 
ἀϊνϊἀεἀ δοοοτγάϊηρ᾽ ἴο ρῃγϑδῖοδὶ δϑροοῖ.--- 7.6 σἱ16 οὗ 449] (Ἣ 2), 
ἃ Ῥορίϊοδὶ Ἂχργαϑβίοη; οἵ. ὙΠ 2, 2 Κ. χγ19,- --"4.57,.15 αἷϑο 

τηδητοησά ἰη Π.. 29.18.29. δηά ἴῃ 16 ἔμ ]ΠΠ16Γ ἔογπι Ασ ΜοδΌ ἴῃ 

ν.35,. 15. 15. 4, τλδδηβ οζζν, απὰ τῦδὺ αν Ὀεδη {πὸ γεριΐαγ 

Μοφδδιτῖο δαυϊναίαηϊ οὗ της ΗδΌ. “27 (ρΙ. ᾿α»γἤ»). Αγ, πεγεΐογο, 
15. ργδϑυπιδοΐν {πΠ6 βαπια 85 Ἷσς Μοδῦ (2286, ΕΝ. “τῆς οἷν οἱ 
Μοδῆ . Ἰη {ῃηδΐ οα85ὲ (αῃά δνεὴ 1. 2᾽8 τ τἢ (Π6 οοηϊαχί 
αἰπιοδῖ βυβῆοας ἴο ργονα 1) ᾽Ασ ννὰ5 σἰϊυδίεά οἡ ἴῃ Ὁρρεγ 

[βξαϑῖθγη) σουγϑα οὗ ἴπ6 Αστῆοη. Ιῃ [5. 15] (ἃ γεηάδγξ 2 
ὉγΥ Μαωαβεῖτις, αηὰ 1 μᾶ5 Ὀδοη βυρρεβίοα πᾶ Αγ νγὰβ ἃ 
αϊσίγιοῖ γαῖμοῦ τδη ἃ ἴονη. Τῇῆα ἰἀδπεβοδίίοης ἢ Ιηα]- 

ν᾽ άυδ] δἰἴθβ, δυοῃ δ5 Μιυβᾶϊεϊ εἰ- μα]), ζυβὲ βουτῇ οὗὨ εἰ νν δαγ 

τς τῳ ας νννασανινννν.----- 
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ΜΟΊ, δοῖς ρῥγοοῦ, οσ ἀγα ἀεῆβηϊ τοῖν υηϑυϊδῦ!6. Τα οΪ8Ε οὗ 
16 ν4]|16ν ννϊοἢ ἔοτπιϑ ἴπ6 Ὀογάδγ οὗ Μοδῇ 15 ροοιοδὶΐϊν βαϊά 

ἴῖο ἰδδὴ προῦ παῖ Ὀογάθσγ. [119 ἔον [Πὶ58 ἰαϑὲ σἰδίοηθηξ 1ῃδῖ 

[ες γαρτηθηΐ 15 αυοίσά. 

11. Αἱ (ῃς εηὰ οὗὨ ἰδς ν., 5 δηά (δε πιαγρίη οὗ οοάϊοδϑ 85 δηά 120 οἵ (ζ 
δηά {πὸ ϑυγ. Ησχ. (3ες Εἰς] 5 “7εχαῖα) αιἀὰ (ν 8 τς οἤδηρε οὗ ὃκ ἴο 
ΠΡΌ ὃκ δηὰ πε οπιίββίοῃ οὐ ποπῦ0) Ὠϊ. 23 τυ ςἢ ἐογ 5 [5γαεὶ τὸ ἢρῆὲ υυἢ 
οτ ἐδίκε ροββϑοϑϑίοη οὗ Μοδαρ. Αδεοσγ ν.}3, 5 δἀἀ8 ὈὨι. δ'δις,.---23, Ἴ2.0] 5 ὭΡ2 
(ερ. (8): 80 7υα. 1118 38.---18. πθῸ3 2πὶ πν)] (Οἵ τὴν Ζωὸβ ἐφλόγισεν. Τῆς 
οὔὈβουγιν οὗ {πὸ ἰγαρτηεηὶ οἴδετεα τηυςοῇ βοορα ἴο ἴδε Ηαρρδάϊς δου. 
ΠΡΟ βυρ εϑβίεα ηῸ ὃ", 2Π| (1 ϑοπια Μ95. την 18 γοδά 848 οὴἊε τννογ΄, νοῦ 
εἶνεβϑ δῇ Αγαπιαῖς νογῦδ] ἔοσγπι) ννα5 ἰδ κε ἰο γείεγ ἴο ἃ γἹῆ οὗ, ογ ἃ πιῖγδαοϊαε 

ψτουρῃϊ ὉΥ αοα. Ἦδεπος Ἐ,, ἀερεηαϊηρ οὐ Ϊεινϑἢ ἀχεροϑὶβ 85 γοργε- 
βεηϊοά ἴῃ ἅς, δέομξ γε ἐπ ὑπαγί γωδνο οἷς ζασίφέ ἐπ ἐογγερ δες Αγπορι: 
ϑἰ παῖ ΑΝ. 0190 ςοηπαδοῖβ πο ὈΟΙΉ ΥΠὮ ποὸ α οίονρε, πα ηῸ φηῶ, 
ἐτίγείγ. ἴῃ ἰῃ6 ποχὶ νόῦβο ἽΨΝ, τ᾿ κεὴ ἴῃ ἴπῸ βεῆβε οὗ 2οφςγέρρ' οι, 
βυρρεβίςα δ 5ἴογυ οὗ βονν ἴῃς ΕάδοπιῬι|ῖ68 δπα ἴῃς Μοδρίίοϑ, πιαϊηρ ἰὴ 186 
ν Δ }]1ογ5 ἢ ἃ νίενν ἴο βυγρτίϑιηρ ἰῃἢς Ηδῦτοννβ, νεγα ογυβηεα ΌΥ {πε 
τηουηίδ᾽ 5 οοπιηρ, ἰορείπες δὲ (ἢ οοπηπιδηὰ οὗ ΥὙδηινεῆ, δηά οὗ δον 
1μς6 ν8]]γ5 ““ρουγεα " ἢ {πεῖν Ὀἱοοά.--ὙΠαὶ 25 ΠΝ 156 τ ΚΡ ὨΓΥ αν ςά, 
Δηα 55 (ροΒϑιὉΪ ἃ οσογτγυρὶ ἔογπι) 84 ῥ᾽δοθ-Ὥβπιθ, 168 οἶεαγ ἔγοπὶ ἰδ 
[ο]]οννίηρ, οεἰδυ8ε. ---] ον Ὁ Π2)5] οὐ ἴδς δρροϑι(ἰοηδὶ οϑίγ., 8εὲς Ὦγ, 7δῥἤδες, 
190. --- 18. ἼΦΚΙ] ΕἸπερ ἃ ἰπϊτά δος. ἴο ἰῃς ἵἔνο ἴῃ ἴπα ρῥγεοεάίϊηρ ν. 
(Ό)1.), οὐ, ἰη νίοινν οὗ ἰῆ6 δὔϑβεοηςς οὗ ὔκ, ποῦ ὈγΟΌΔΌΪ 8. ποῦ. (οϑις 
Ξ2εηπαδηο) οὗ ἃ βεηΐδθηος ἰοΐ ἱῃσοπιρίεῖα ἴῃ πα οἰϊαϊίοη. Τῆς ρῥγεοΐβε 
τιςδπίηρ οὗ ΤΙΝ 18 τποεργίδίη. Τῆα τγοοῖ ἴπ Ηθῦ. ἀρρεδῦϑβ ΟὨΪΥ ἴῃ {Π|9 οἠς 

ψνογά (ρ]. πισκ)ὴ. [ἴω Ατγαπὶ. τδκ ΝΡῚ Ππιδδη5 ζ0 οι7 ομἕ, αῃηὰ 18 Ἔ5σρ ΘΟ δ ΠΥ 

υϑεά οὗΥ̓ “ 5δεδαϊηρν Ὀϊοοά,." Ηδξηςς ἴδ Ταγριπι τεπάθγίηρβ Οἡ οὶ, 

9566 ΝΟδϊ4. ἴὰῺ Ζ2Ω͂σ. χὶ. τόο; ἀπά οὐ ϑαῦςδτη Ἴον, [). Η. Μᾶς, ἐό. 
χχχνῖι. 8. Ετγιεά. Ὠεϊ, (Τ7εδ. ἐπ Σρλἑ 97 .455»}γ. Κεδεαγοῖ, Ὁ. 30 ξ.) σοπιρᾶγεϑ 
βάιΞ δαδό; ορ. Ὃ γασίοσοες ἴῃ Ὀϊ. 47, Τῆς 8εηβα οδορίη 5σἱαἶσ, οἱ, νυν ὨΙ ἢ 

ἰ8 βυμβοϑίθα ΌΥ ΠΩΣ ΠΊΘΝ ΠΠΠ, ΠΥ πᾶν Ὀεδη ἀενεϊοροά ἔγοπι οἠς οὗ 
οἴδος οἵ {πΠ656 γοοῖ τηδδηΐηρβ. (ἅ δηὰ δ ἱγαηϑίδία ΌΥ νεγὸβ ; 5 τεδαάβ ἽΝ. 

16-20. ΤῊΘ ΣΟΠΘΙΆΤΥ οοποϊπυθα : Βθ᾽ 9. (Μαύ,8η8}), ΝᾺ 84]1}6], 

Βατιοίι, ῬΊ808}.--- 5 βϑοϊίίοη οὗ {πὸ ΣΙ ΠΟΓΑΓΥ 56 ΘηΠ15 (0 ὃ6 

ἀεγινεά ἔτγοπιὶ ἃ βοιυζοα ἀβἔογοηϊ ἔτοπὶ (ἢ6 ἰογεροίηρ ; δηά, 

ΒΊΓΙΟΕγ ταραγάδα, [Ὁ 15. σεγίδιἷγ οὐ οὗ ρίαοα Ὀεέογα ν.31:-3 
966 Ρ. 280... ΟΥ̓ ἴδε ρΐδοαθβ πιδηϊ οηδα ἤογα, ΠῸ ΡΙ5ρ δῇ δ ἰδαςῖ 

Ϊαν Ν. οὔ Αγηοη, δηᾷ {1 επίϊγα ἀδεογρίίοη ἴῃ ν. 9 ροϊηῖς ἴο ἃ 

5δροῖ δῦονε ἴδ ΝΕ. βῆογες οὗ ἴπΠ6ὸ ᾿ϑεδὰ ὅ.4. [Γ τοδά δ5 ἃ 

σοηπππυδίοη οὗὁὨ [Π6 ργϑοβάϊηρ βεοϊίΐοη, ἴπ6 γεπιαϊηϊηρ οἷδο 65 

᾿ Ἐὸρν βυρρεκίεᾳ ἰἀδης ποκβίτοηβ δηὰ οτὶ τς 815 οὗἁἨ ἴμ6πὶ, 8ε6 Βυδ, ὕεορ. 
2469; Ο. Α. 5πι}1Π᾿5 ατγί. “"΄ΨΑἀγ " ἴῃ Δὲ. 
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116 Ὀεΐϊινεθη [ἢ6 ὑρρεῦ Ατγηοη (ν.}8 η.) δπὰ {86 Ν.Ε. οὗ δα 
Ὀεδά 5684, δηά {{π|05 [86 [1η6 οὗἁ πιαγοῦ 15 πογίἢ-ννεβίεγίγ. 

16. 8ι᾽ 67] {κ᾿ τῆς βυποηγπίουβ ἴθγπὶ Ἕη (Αἰη), Βε΄ εῦ, 
ὙΠ ΙΟἢ πηθδηβ5 4 “οοἰὶ, γεν ἀρρεαγβ ὈῪ 1156} οὐ ἀεβηδα ΌΥ 

ἃ ἴο]]οννίηρ σδηϊνα, 85 ἃ ρἷίδοθ πᾶαπῖθ. ὍΤμα ΟἿ. πιεητίοῃβ 

Βοος (Τυὰ. ο"), Βε᾽ δγοίἢ (2 5. 45), Βθ᾿ ἐγ-βῃβεῦδαί, Βε ἐγοίἢ- 
Ὀεηδ-γαίδκδη (1. τοῦ), Βθ᾽ ἐγ- εἰπὶ (15. 158). ΤἼς ργεβδεηΐ σπ:Ω}» 
Ὀ6 δὴ δϑῦτενίδἰεά ἔογηι οὗ ἴπε ἰδαϑσῖ. ϑιυσοῇ δοῦγενίαίίοπβ ἀγα 

οοπηπιοη (8 ὲ. 5.0. “Ναπιεβ,᾽ ὃ 92). [1 50, ἴο ἰυάρε ἔγοπι [5. 
158. 1 ἰΙᾺγ ἴῃ πογίδογη Μόοᾶρ. Βαῖ ἴδε 516 15. αυἱΐα υποογίδίη. 

--:τοὸῦ τεδάς {τὸ 4 ποῖθ ἰηβδογίεα ΌΥῪΥ δηοίμοσγ παηά; ἱπ ν. δ9 
Βο᾽ ογ Ξ- κε 5 ἃ Ῥτορεῦ παπια; οἴμογνβα, δ5 ἴῃ ν. Ὁ, ἢ νουἹὰ 

αν δε ἀγίϊοϊα : πιογθονογ, δά ἴπ6 ντγίῖογ οὗ ἴπ6 :{Πογαγν 

ΞΘ α ἴο ἀδῆηα {πὸ ννεῖ] πιδδηῖ, ἢ8 ψουὰ πιοτα παίυγα]υ 

αν νυϊτςίθη, ““Δηὰ ἔγοπι ἔπογα ἴο ἐδ νυὰ]}} νβογοοῦ Ὑδῆννοῃ 

Βραΐκα,᾽ εἴο. Τῇ ποῖθ ἄρρϑαγβ ἴο τγεΐοσγ ἴο ἃ ϑίἴογυ 20 ἰοηροτγ 

οχίδηξ ; οἷ. [ἢ6 στη ἰη ΜὨΙΟΝ 8 5:11 Γ ἱποϊάδηϊ ἰ5 ἀσοογροά 

ἴῃ 203; ἔοτ ἴπ6 γδΌριηϊο ἱπιογργοίδιίίοη, 566. ἢ]. ἢ.--- Ζλ6) 

“αηρ 715γαοὶ ζλιὲς δο" 9] ἔχ. 15} (1). ὙΤδβα οἷαιιβα νντῃ ἴΠ6 βοηνσ 

ἰπισοάυσεοα ὃΥ ἐξ τνουἹὰ ἔοϊον ν. 188 συ ΑΌΪΥ ἐπουρῇ ; ἰζ 5 1655 
5 4016 δἴΐεγ ν.160,, τνΠΟἢ σρθαῖκβ οὐἱν οὗ Ὑδῆννεἢ᾽ 5. ῥγοπ,ῖδα 
οὗ τναῖογ, ποῖ οὗ 86 ΔΙ ΕΙπηδηϊ οὗ δυο ἃ ργοηιῖθθ. Μοτζθϑονογ, 

[Π6 ἴδγπβ οὗ 1π6 ῥσγοπιῖσα ἴῃ ν. ὕ.δ0 Ἰδδὰ τῆ6 τοαάδγ ἴο δχρεοῖ 
τῆδὲ Ὑδῆτνοῇ νν}}} ργονία Ἐπ6 τναΐοσ πιϊγαο] οι 5}: ἢ ἘΠ]5. ὃ6 

ΓΟΔΙΥ ἱπιδηάδοά, πο τἴῆ6 βδοηρ ἰΐϑεῖϊξ ἄοες οΐῖ δηβῖνογ ἴο [ἢ 6 

βἰτυδίίοη, ἴον 1 βρθαῖκβ οὗ ἃ ννεῖϊ πδίυγα!γ τδάθ οἵ βξενίςθ 

ὃγ 186 Ιοδάστς οὗ [ἢ ρεορῖθ. 

Οὐ δα δοηρ, 5.6 ἵν. Κ. ϑαῆ, Φγέδίοελ Οπμανέεγὶν Χεουίεφιυ, ἴχν. ([Δη. 
1877), 45. .; Κορίον οΥὙ ἐλ ϑοηρεέίες, 127, 167; 3 110, 169 Ὡ. 3, 1832 (αῃά ἰη 
ογίεἰςΐϑπι οὗὨἩ (195 δθοτϊε, διαί ω“. Οείςί, τ14};} Βυάδάς ἰῃ λδύίειν Ἡνογίά 

(ι8ο5ς, Μαγοῦ), 126 -- 144: Ῥγεμεσίδοδα 7αλγδἧολδν, 1805, ὈΡ. 491 --580: 
ΟΒοόγησ, αὐτὶ. “Βεεγ" ἴῃ ΖΦ. Τῇας ογίρίπδὶ ομαγδοίον οὗ δε βοὴν ἰ3 
οὈϑουγαά ὃγΥ ἴἰπ Ὠἰδίογιοδὶ δειξε ηρ Ἀν πιο ἢ 58 ρσίνεη ἴο ἰΔ. [Ιὲ 6 βοδγοοὶν ἃ 
διδίοτίοα] ροθπι, Ὀυαϊ Ὀεΐοηρβ γαίπογ ἰο ἃ ραγίϊουϊα οἶα58 οὐ ρορυΐδγ 
Ῥοείγυ, οὗ τνῃίιοῦ, υπογίιηδίοῖν, νΟΓῪ ἔενν Ἡδῦτγενν Οχδιῃ 65 δυγνῖνα. δϑυοῇ 
ροοίγυ οοῃϑϑίδα δβρθοῖδ!ν οὗ ϑῃογί βηδίοδεϑ δυηρ ἴῃ ποπουγῦ οὗὨ {Π6 νίπε 
ἀὶ {πὶ οὗ νηΐαρο, οὐ οὗ τυ6}}19 δηδ βργίηρβ, δηὰ ὄνεη, 845 Εννα! (27 ρίονν 
(Εηρ. ἐγ), 11. 202 π. 2) ρυῖ ἴἴ, “οὗ ρορυΐϊατ βδοῆρβὶ δοσοπιραηγίηρ (ἢς 
δίογηδία βίγοϊεβ οὗ μαγὰ ἰδθουγ." Νὼο οσοπιρίεία νἱπίαρε ϑοηρ δυγνίνοϑ, 
ἰδουρ ἢ ἃ ἴΐης οἵ οὔς 19 ὑγοῦΔΌΙΪΥ αυοίεα ἴῃ 18. 658 (ςρ. 5. 57 {1116}, δηὰ 

ἜΗΝ .-.-..-.--τ ΝΙΝ 
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᾿ειϊαἰοπ5 οὐὗὨ {πὸ οἶα55 τῇδυ ὃδ ουπά ἴῃ 5. 5." 2758, Τῆς ρῥγεβοηΐ 11η65 
Φι τὰ 8 ΤΠοπλρὶδῖδ, οὐ 411 Ὀυϊ οσοπιρίεῖς, ρορυΐαν ϑοηρ, δάγοβϑεα ἴο ἃ ννε]!, 
ὅτι Ὁ οἢ, ρογδρΡ5, 889 Ν. Ε. δ ἢ δυρρεκίεά, “τῆς ΗδΌῦτενν τνοπΊιοη 85 

ΚΠοΥ βΞἰαπά γουηά ἴΠ6 ἐουπίδϊη νναἰοηρ ἐπεὶ τὔγ ἴο ἄταιν, οοαχ ἔογί ἢ 1Π6 
τνδίεγ, νυν ἢ νυ 6118 Ὁρ 611 ἴοο 8]ονΥ ἔογ {πεῖς ἱπιραιίοηςα." Βυάάς δηά 
Ομονης ἵγαςς {δα ογρίη οὗ ἴδε βδοηρ ἴο Π6 Νοερεῦ, ᾿ινῇεγα νν 6115 τνογα 
Πρ ἢν ρῥτγὶζεὰ (ςρ. ση. 21335. )6᾽δᾶ.) πὰ τυῖῖουΐ τ ἢ 1 ἰ8 ἱπιροβϑβιδῖς ἴο 
ἴτνὲ (]Ἰυα. κι1δ,. [ο058. 1513). Βιαάε ΠΙΔΥ δα τἰρδὲ ἰπ ἀείεοϊηρ ἰπ (6 βοὴν 
δῷ Δ] ]}υϑίοη ἴο ἃ ουβϑίοπι ὈΥ ΠΟ ΏΘΩ ἃ ννεἾ}] πδὰ Ὅδεη ἀϊδοονεγεά 
11 τνᾶϑβ ΠἸΡΌΓΥ οονεγεά ονεοῦ, ἀπά πε, οὐ ἃ βυρβεαυεξηί οοοαβίοῃ, 80] 6 πΊηΪΥ 
ορεηδὰ ν ἢ ἃ βυτροῖΐις δοιίοη οὗ ἰῃς βοερίγο- Κα βίανοβ οὗ ἴῃς 5εἰΚἢ9 
οὔ τς οεἶδη, δηά ἐογιηδῖν ἀδοϊατεα οἶδ Ῥγορεγί᾽υ. Ὑνο ἱηϊεγοϑιίηρ 
ράγδ116]5 ἀγα οἱϊεα ς ΚαδζΖνῖηϊῖ (ἰ. 180) τεϊδίθβ, “" θη (ἢ ᾿ναῖΐῖεγ [οὐ {δε 
ννε 119 οὗ 1|40]15{8η] Δ11ς, 4 {εα8ῖ 8 Βεῖϊά δἱ (πε βουγοθ, τυῖ ἢ πιυσὶς δηά 
ἀδηοίηρ, ἴἰο ἱπάυςα ἰὲ ἴο ἔοιν ἀρδίπ .. ." Απὰ ΝΙ]ὰ5 (Μίρης, δαϊγοίορτα 
σνάεα, ἰοπι. Ἰχχῖχ. ςοἱ. 648), 485 αοἰάΖιῃον (4 δδαηαϊμηρένι, '. 58) ἢΔ5 ροϊπιοα 
ουΐῖ, τεροτίϑ8 οὗ ἰδ ποπιδάϊο Αγαῦϑ, ἴπαὶ ἤδη ἴΠ6Ὺ ἰουπα «4 νν6}] {πὸ Ὺ 
ἄαποβα ὃγ ἴἴ δηά βϑδὴν βϑοῆρβ ἴο ἰΐ (Καθελόντες οὖν τῶν καμήλων τὰ φορτία, 
ἐκείνας μὲν ἐκμένεσθαι διαφιᾶσιν ἔλευθέρῳ ποδί" αὐτοὶ δὲ περιτρέχουσι τῷ ὕδατι 
πίνοντες, περικλυζόμενοι, λονόμενοι, οὐκ ἔχοντες ἁπλῶς, ὅπως χρήσωνται τῇ φιλο- 
τιμίᾳ τοῦ ὕδατος. τουτῷ δὲ προσχορεύοντες καὶ τὴν πηγὴν ἀνυμνοῦντες ὁρῶσιν 

κατὰ τὴν ὑπώρειαν ἴχνος δωματίου μικροῦ). ἸΜοάετγηῃ ἔγανο]]εγϑ βροαῖς οὗ ἰδ 6 
ϑοηρϑβ υβεα ὃγ {πὸ Βεύανη 85 ἵππον ἀγανν τυδῖοσ ἔος ἐμεῖς Ηοςκϑβ ; ϑεοείζεῃ, 
ΤΑ είσϑη, ἰἰ. 2223. 

μεῖον ἈΝ. Ε. Θπι ἢ 15 1υϑε1δεά ἴῃ 5εεϊηρ ἴῃ δα βοηρ ἴῃς Ἰηὔσποηος οὗ 
ννο]1-νογβῃὶρ 158 1655 οεγίδίη ; (ἢς νν 6], 11 6 ἔγυς, 15 δἀάγεββεά 45 ἃ ᾿ἰνίηρ 
την ; Ὀυϊ 50 8130, ἰο οἷΐε πιεγεῖν 1ἴπ6 οἷοβεϑὲ ραγδὶ]εΐ, 18 (8ς νἱπεγαγὰ ἴῃ 
19. 2η3; 566, ἔμγίῃες, ὄδετϊε, ρος. οἰΐζ. 

Τὸ διἰϊοηρὲ ΔΩΥ πιογα ὑγεοῖβε ἀείογπγηδίίοη οὗ ἴῃς ἀδίε ἤθη {{||5 
δηοίϊεηΐς ρορυΐα βοὴν τνὰ58 οοπιροβοά (Βδῃ 8 βυρσρεϑίςα Ὀγ {πε ογεροίηρν 
τευηατγίςβ, ννουϊά οὈνϊου 5}]ν Ὅς ἔγι111655. 

ϑρηηρ ὑρ, Ο νοῸ11} ϑίηρ γὰ ἰο τε 
Το πὰ ν 1] τυ ἢ {π6 ρῥγίημοαβ ἄυν, 
Δ ο ἢ ἴῃ6 ἠοῦΐο58 οὗ {ππ Ῥεορὶε ἀεϊνοεά, 
ἍΝ τὸ Ἰοαάοτ᾽ 5 ννδηά, Ὁ] ἐποῖς βἰαβα, ᾿ 

ΤΏ βφοηρ ἰ5 δά ἀγεβϑβεά ἴο ἃ νν 61} Πδὲ 15 αἰγεδάγ Κηοινῇ δηά 
οοἰογαϊθά, γαῖμον ἴδῃ ἴο οπα Ἰυ5ὲ αἀϊδοονεγθά. ὍΤῇα ρετζίεοϊ 

ἰδη565 ἴῃ ἴδε ϑβϑοοηά δηά {πἰγὰ [1η65 δγα ᾿ἰβίογιοδλι. Ὁ 

ἀγαννοῦϑ, 85 ἴπεν βίδηά γουπᾶ ἔμπα νν6 1], ΡΥΑΥῪ 1 ἴο ΞΌΡΡΙΥ {Π6π| 

ἀραϊῃ 85 ἴῃ ἴῃε ραϑβίῖ, βχῃογί οὔ δῃοίπογ ἴο δίηρ ἴο ἴπ6 νν6]}, 

αηὰ τοοδῖὶ {π6 δος {παῖ {Π6 ννο]] τνὰβ ἰουπὰ δηά βεοιγαὰ ἴοὸ 

ἴπ6 πὶ ὃν {Π6 5861 Κἢ5 οὗ {πεῖν οἶδ. Α βίηδγ ρορυΐαγ γα !πἰοη 

αἰϊδοῃδά ἴο [δοοῦ᾽ 5 ψῈ}} θᾶ Θμθσῆοπὶ (]οὁπη 412). 
δηρ᾽ }0 10 1{] ορ. 15. 273.--- δα ἐλ τοαπια] ποῖ, ἃ5 ἴῃ ΑΥ., 

ΌΥ {πὸ αἰϊγεοίϊίΐοη οὗ ἴπ6 ἰαινρίνεογ," ἔογ ὕρπΠῸ 5ἰρηϊμβεὰ (8 
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εο»»παρογῆς οὐ θα ηδγἧς τοα»αἴ ἃ5 νυ 611 ἂς λ9 σοι απο» Ὠϊταβοῖξ 
966 6η. 409, Ηι. 3535, ψ ἢ Ὁ].᾽5 δηὰ Ὀτνογ᾽ 5 ποῖΐθϑ {πογθοη. 

ΤΠ 5κεοοηά ψογά (ΠΣ) 99) 15 ταρι δγῖν υδεὰ οὗ {π6 5:88 6π:- 

Ρἱογεά ἴῃ ογάϊηδγυ [6 (Εχ. 2119, Ζεοῖ. 85). Α σίογυ (ἰοἱά οἵ 

Μοδαπιπιδά {Ππδιγαΐῖοϑ π6 υ56 οὗ {πε Ξἰ48' τεξεγγεὰ ἴο ἴπ ἴῃῈ 

Ῥοδπὶ: 50Π16 νν6 1} ]ῖ9 δὲ ΗἩοάειρία Ὀείηρ οποκεὰ ψἱτἢ δδπά, 

Μοδαπιηιοα πιαὰθ οἠδ οὗ δὶς [οΟἱοννοῦς ἀδοοθηὰ οπδ οὗ {π6π|, 

δηὰ ν ἢ δὴ δύγον.---ἢ6 ΟὨΪΥ τ ρ]  πηοηΐ δὲ ἤδη Ἂ---ΘΟΓΑΡ 6 ΔινδΥ 

τη6 βδηά; δἴϊζογνναγά [Π6 τνναῖεγ ἤοινεά ἔγβεϊγ.Ἐ Ὁ1., μοινανεσ, 

οὐ ἴδε ρτουηά [πὲ {Π6 τν6] πχυσὶ ἕανα Ὀδεη ἴοο σοηϑιογαῦϊα 

ἴον 1ἴ5 ψαῖεγβ ἴο ἢανα Ὀδεη ἔδυ ὉὈὉτγουρῆϊ ἴο {6 δυτγίδοο, 

δχρίδιηϑ τοσίλ ἐλε τοαμῶ ἃ5 πιθδηϊηρ αΖ 6 ἐποίγοζίέογε α»αἹ τιρι6} 

ἐλε σμεῤογίηέσηάδησο οὗΓἹ ἐδλε εασδγς. ἘΒυῖ [Π15 δϑϑιυπΊδβ δῇ υη- 

ΡΑγΔΙ Ιεθ δηά ππργοῦδῦΐα 56 οὗ 3. ῬῬγείεγδθϊα ἴο 115 15 {πὸ 

εχρίδηδίίοη δαὶ 6 δοϊΐοη ἢ [ἢ6 τνδηά ἰ5 ΒΥ πΊθ 1108] (5εε 
ΔΡονα).---Απα υνι Ἡε]άσγριθες ἐο Μᾶαΐξίαπαλ)] 1 ἴῃς ἴεχὶ θὲ 
τῖρῃῖ, ν Πἄδγηθβς (Π2Ἴ0), Ὀεΐηρ τἱῖπουῖ [Π6 ἀγίϊοῖθ, πηυβσὲ Ὀ6 ἃ 

ΡῬτζορεγ πᾶπι6. Βιυῖ [ἢϊς 15 τργορδῦϊα. Μογσεονεασ, τς ρἷδος ἰαϑῖ 

τεδοῃθά, δηά ἔγοηι νοῦ, Ἐπογεΐογθ, ἴῃς ἀδραγίυγε 15 δον 

τιδάς, 15 Βεεσ (ν. 164); ἤδῆσβ πδηγ, ἢ} (ἴ, τοδά, σμῶ ,)ηΌν»" 
Δ 6᾽ 6» ἔο Μαίῤίαπαθ. Βυῖ Βιυαάς αιεπίίοηβ νδεῖποσ (5 ννὰ5 

[86 οτἱρίηδαὶ ἰεχὶ οὗ (ἃ (5θα ρμῇ!. π.}, δηδ, οηινετηρ ἐπα 1 
(ΞΞ ασηδ[Ρν τορι ατάς ἴπ6 1αϑὶ ἴννο ννογάβ οὗ ν. 8 ἃ5 ἴΠ6 1αϑὶ 1ἰπς 
οὗ ἴῆ6 δοηρ, δηά τγϑηάριϑβ, ἔγυρε ἐλδ ποῖ 167655 ὦ ρ΄. Ἐσοτ 

»παξαηπαλτεα οἱ, 5ε6, 6.5., ἢ. 255. Τα οπιϊςϑίοη οὗ ἴῆ8 

αγίΐοἱα Ὀδΐοτα τοϊδγπδος του Ὀ6 ἴῃ δοοογάδησα ὉΣ σοπιπιοῃ 

Ῥοεξίοδϊ υὑϑαρὲ (Κὄη. 111. 292).---19. 45πῶ ,υοηι Μαϊαμπαλ) ἴδε 
τνογάβ ἀῦα οὐ δα ἴη τ; διὰ τσ μεγ, [ Βυάάς᾽ 5 νον οὗ ἴῃς 
ἰαχὶ (566 ͵αϑὲ ποίθ) Ὅ6 σούγθοῖ. [Ιπ ΔΩΥ σᾶβθα ἴπε 5ἰἴε οἵ 
Μαίίζαπδῃ ἰ5 υὑπκπονῃ; ἰπ ΟΝ. (1489, 2778 “7αέλαρνιε, 
Μαθθανέμ, 15 ἰδοπεῖθοαά ΨἸἢ Μαβοδδηδ, ςαϊά ἴο 6 5ἰξιδίθά 
οὐ ἴδα Αγῆοῃ, 12 πι|1|]65 Ε. οὗ Μεάθδα; δυῖ [ῆ6 ἴννο ἀοῆη!- 

τἰοης οὗ ἴδ 516 οὗ Μαβοδδῆᾷ δε ἱποοτηρβϑίῖα, Ξκῖιηοα Μεοάσθρθα 

ἵνα5 σοηπϑιίἀεγαδὶν Ν. οὗ Αγῆοη. ἀοοσοτγάϊηρ ἴο Βιιάάς ἴῃς 

ογρίηδὶ ἕοχὲ οὗ {π6 ἰπἰπεγατυ (ν.}6.19) τη, “γι “οτε ἐλονὸ 10 
8667, ἀπῇ »ο»»π 18.627 το ΛΔιαλαϊζ οὶ, πα 7 ηοπ Λιαλαϊζ οί 10 

Βαριοίδι. --- Μαλαίο τῃ6 πᾶπὶ πιθδηὴβ 6 -οαᾶν οΓ Θοά, 
5 Δίυϊγ, 7]αλον»ιοί,} γ4λ1. 
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«« νυνῆϊοῦ ἰς ποῖ δη υηδδὲὶ πᾶπια ἔοσ {πε νδάυν Ζεγίςᾷ Μαδΐίη τ 
115 Βοδί!ηρ βρείπρϑ." ἢ Τῆς ννδάνυν Ζογκᾷᾶ Μαΐίϊη Ὀιβθοῖβ {πδῖ 
ρατὶ οὗ [πε δαβίθγῃη βδῆογε οὗ ἴῆ6 θδά 564 ψῃοἢ αχίεπαάς 

πογίῃιναγαάς ἔγοπι ἴ86 πιουτῇ οὗ ἴπΠ6 Αγῆοη. Α ϑἴδαίίοη οἡ 15 

σουζβα νουϊά πογείογα Ὀ6 δῦοιιϊξς μαϊξενναυ Ὀεΐννεθη πὸ Ασποη 

δῃὰ τπ6 Νν»εάγ ᾿Αγὰη Μώξβα (ν.3 η.). 5111 τῆς ΙΔἀεπεβοβίϊοη 
οὗ Νδἢ δ! 61 ἢ τῃ6 νΝδάγν Ζεγίᾶ Μαΐτη πιυδὲ αἰτοῦ ρΡόνογη 
οἵ 6 ρονεγηδά Ὁγ ἰδαῖϊ οὗ δα»ποζά, 1ἰἴ56 1 υπποογίαϊη. “Ββαριοΐζλ, 

οζΥ ἀΐρᾷ ῥίασες, νψετα 8ἃ5 σμαγδοΐθγιτις οὗ ἔπῈ ἰαπά οὗ Μοδρ 

(7 εελα΄,1. 4; 15. 152 1612, [εγ. 4835) 45 ποὺ νεγε, ἄοννῃ ἴο ἴπῈ 

{1π|6 οὗ 5414} 5 γοξογπχαίίοῃ, οὗ ἴπε ἰδπά οὗ ϑγδοϊ; δηΐά, σοη- 

βααυδηίζίγ, ἴΠ6 σαηογῖο ἴογηὶ Βανοίλ, {{ὸ οἴ ογβ, βοἢ 85 Βεθ οτ 

(ν.16 η.}, ΠΙΑΥ ἴῃ ποτα πη οὐδ ἰηϑδίδησα ἧδνα Ὀδοοπια {πε 
Ῥῖοροσ πδπιὰ οὗ ἃ ρἷδοθ. Τῆηΐβ Ὀεΐηρ 50, ἔπε ἰἀεπεϊβοδίίοη οὗ 

τῆς Βαπιοῖῃ οὗ [π15 ραϑϑαᾶρα ψὮ τ[Π6 Βαπιοίἢ- Βα αἱ οἵ 225], 

705. 1317, ἀπά τῆς Βειῃ-Βαπιοίῃ οὗ 227ε5λαΐ, 1. 27, 15, που ρἢ 
Ὀτορδθϊο, ηοΐ οογίδίη. Ὅῆα αἱ ογηδίιννα ἔογπη5 οὗ ἴῆ6 πδᾶπιθ οὗ 

1ῆὴ6 54π|6 οἷαοβα ψουἹά 6 ἴῃ δοοογάδησε νυν ἢ τν611-6 5 δ Ὁ} 15Πῃ 66 

οὐυδίοιῃ. 7 ΤὭϊΚ ἰἀδηςΙΒοδίίοη οὗ Βαπιοίῃ, Βαπιοῖἢ- Βα δὶ, δπὰ 

Βεῖ-Βαπιοῖῃ Ὀεΐηρ δϑϑυπιθά, ἴΠ6 ῥἷδοα ἰᾶὰν ἴῃ 116 ἔθγγιτοῦυ 

πού οὗ Αγηοη ᾿νῃϊοῖ ρδϑβδεά ἴο δηά ἔτο Ὀείννοθη [5τ86] δπὰ 

Μοδῦ, νναβ ἰοξιγ σιτδϊοά, δηά σοπιτηδηάοα ἃ νίονν ονοῦ ““1ῆ6 

ΡΙαίπη5 οἵ Μοδδ᾽ (225, ]οβ. 1321. ϑοπιὲ ΠΙρἪ ρίαοβ ποῖ ἔδγ 

βου οὗ [6 νδίϊεν οὗ ν.Ὁ (9 τῆς ννδὰγ ᾿Αγῦπ Μῦϑ3.) ββεπὶβ5 

δε5ξ ἴο πηοαῖ {Π6Ὸ γεαυταπιθηῖθ. ΘΟΠΊΕΘ 1 ΡΪδοα 1 πεαῦ πε ΝΥ δάν 

7614, ““1η τε ἀοϊπιθηβ ᾿ἱπιπιοά!πδίεϊν ηοτιῇ οὗ ΕἸ- Μαϑ! δίγεδ,᾽" 

1Π6 νίανν ἔγοπι ἢ] οἢ 15 ἀδϑοσθεα ὉγΥ Ττγιβῖγαπι (οι, 422 ἴ.). 

Ι͂ῖπ σοηοίογιηρ τἴῃ6 οἷαϊπι οὗ (15 ἰἀδητβοδίίοη, ἕοο πιιοῖ 

οὐρῆξ ποῖ ἴο Ὀ6 πιδάβ οὗ ἴῃ ργθδϑϑθῆςε οἱ ἀοϊπιθηβ, ἔος ποὺ 

ΓΘ ραγιου δ ῖγ ργεναίθδης ἴθ Μοαριῦὺ Οἰβμογβ,} αἰϊδοδίηρ 

ἱπιροτίαηοα ἴο ἴπ6 ογάοσγ οὗ πηδηϊίοη ἴῃ [05. 13}7, βϑοῖς Βαπιοῖῃ 

Ὀεΐνεεη Ὠίθοη δπὰ Βα δὶ Μαΐη (5εε ποῖθϑ οὔ ν.3 δηά 4238), ἀπά 
ἰῃ ρατγίσυΐατ οα Μι. ᾿Αἰᾶγὰβ, ννῖο ἢ τῖβεβ βουτῃ οὗ {με νὰν 

"Ο.Α. ϑηῃ, 4715. σεορ. 562. 
1 566 {πὸ ργεβεηΐ νυγιἴοτ᾽ 5 αἰϑουββοίοη ἢ 5.22., “" Νδιηθ8," 8 οζῦ,; ΖΡ Ν. 

125-146, 224. 

Σ α. Α. 5, 7 ἐστι, σεορ. 562; Οοηάεν, “Πείλ απὰ Ποαδ, 145 {. 
8 Οοηόετν, }α]εςέϊησ, 156. 
Ι ἩεηςϑΞί., Ὁἱ.. 5.γ. 
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Ζεκα Μαΐη. ἴω τῆϊ5 σαϑα Νδἢ δ! εἶ, θεϊηρ᾽ πιοπεϊοηεα Ὀεέοτα 
Βαπιοῖῃ ἰπ ἃ πογιμιναγά πιαγοῦ, πισὲ 6 οπς οὗ ἴδε 1655 1π|- 

ρογίδηϊ ννυδάϊθβ δδίνθθη Αγηοη δηά {πὸ ννδαάγ Ζεῦ ΜδΊΩ.--- 
20. Ετοπὶ Βαπιοιῃ ἴΠ6 τοιῖα 5 ἕο] ουνεὰ ἴο ἃ νϑ]!|6ὺ (22) πϑᾶῦ 
{πὸ ΝΑΕ. οὗ ἴπ6 Πεδά 564. 80 πγυοῦ 566Π15 τΟΪΘΓΔΌΪΥ οἷεατ; 

Ὁυϊ ἱπ ἀεοῖδι} {πὰ ν. 15 αἰ βίου] οὗ ἱπτεγργείϊδιίίἼοη. Νοίβιηρ 6χ- 

οἰμαΐθς ἴ6 ἸΔἀε πε βοδίίοη Κ᾽ οὔ π6 ““νδ]1 6 γ᾽ στ τΠ6 ννααν ᾿Αγῦη 

Μώβᾷᾶ, δπὰ οχ οδγίδίη νίαν οὗ {πΠ6 τοχὶ δηά πιοδηΐηρ οὐ ἴδε 

ὈᾶβϑαρῈ {ποτα 15 πιο) ἴπαὶ ἔδνουτβ 1; διιῖ 1 5 ποῖ ζΪΠῪ 

ΘϑίδὈΠ5Π}64.--- Τ᾽ γερίοη οὗ Μῶοαδ) ιδ ΠῚΦ 15 δὴ δἰϊεγπαῖϊνε 
ἴδογηι ἴον 2.6 απᾶ (γν) οὐ οαδ. Ιτ ἰ6 ἰουπὰ ἴῃ 6η. 4655 δηά 
Β6νγαὶ {ἰπ|6ὲ5 πη Ευςῃ. Ορ. 2λ6 ἑαπᾶ (γν}) ο77 “5: 1», ἐλι6 γεορίοπ 
(πὴ οὗ Ξάονι. ὙΤῊΪϊβ ννάς ἀδβηϊκίοη οὗ ἔπε ἀϊπίγιος τνῆδτγα τ[ῃ6 
“ἐν Δ]1ῈῪ "ἢ ΔΥ τοαυϊγεά Πἰπιταϊίοη ; {Π15 ἕο Ποὐνβ ' [Π6 ννοτας 2ῃδ 

λεαά (οτ 09) οὗ ἔλα Ῥίσραλ, ΜὨϊΟΣ τὴᾶῪ Ὅ6 ἰηϊοηάοα 85 δη 

Δρροϑιτοηδὶ οἶδιιβα 1ἰπ!ηρ 26 γερίοπ ΟΥἨ δοασδ, οὐ 85 ἴῃ 

ΔρΡΡοϑιτῖίοη ἴο δηά δχρίδηδίογυ οὗ 216 υσίδδν. ἴῃ οἰϊῃογ οδϑα 

1π6 εἤξεος 15 ϑυβηοίθηιν αννϊειναγαά ἴο "05 .1}}}} ἃ βυβρίοίοη {παῖ 

{πΠ6 ἴοχῖ 15 σογγρί, οὐ ἴμαὶϊ ἴπΠ6 τννογάβ 226 ἀσαά οὗἹ ἐλε ίσραλ 

αν ὈδδΘη ἰηϑογίθα ὃ. δὴ εὐϊῖογ νιτπουῖ ταραγὰ ἴο βδίγίθ. Ζ716 

ἔίσραλ (Π)05) ἀρρϑαῦβ ἴο Ὀ6 υδοά οὗ πε ννεξίεγηῃ εἄρε οὗ ἴδε 

Μοδδθιῖα ρἱαΐδαι νυν σῇ [4115 βίθερίν ἴο ἴπ6 Πεδά 568, δηά, 

ρΡοτῆδρδβ, πιογὰ ραγιουΐαγὶν οὗ τπδὶ ρατγὶ οὗ 11 ν Ιοἢ [165 ἴο {116 

Ν.Ε. οὗ ἴῃ Πεδά 5684: [86 ἴδγπὶ 15 οἰβαινῃογα υϑεά ἴῃ 23", 

Ὠι. 417: 51 ,49.,χ4ἷ, 705. 125 132297, ὙὟὍΒα τγοοῖ 205 ἴῃ Αγαπιαὶς (Ὠγ. 
εμέ. Ὁ. 58) δηά Μίϑβδηϊς Ηδῦτεν (μανυ, Λ)]-:λοῦγ. Ῥδγέογδιολ)Ι 

ΠΊ6ΔΠ5 20 οἰεαυθ; ἴδχε Ὡδπια πΊΑῪ ἱπογεΐίοσα ἤν Ὀθθ ρίνοη 

οη δοοουηΐ οὗ ἴπ6 δϑρεοΐ οὗ {πε γαηρ 845 βθϑῇ ἔγοτι ὑὈεΐον. 

7λ6 λἀσαΐ οΥ ἐλ6 δέξραλ (ΠΌΣΗ Φ δ), θη οηθα 4150 ἰπ 241, 

Ὠτ. 427 3417, ἀρρεαγβ ὈΥ 1561 ἴο δα 4 οοἸϊεοϊϊνα ἴογηι ἔοσ {Π6 

ργοπιοηΐοῦθϑ οὐ μοδάϊαπας νηϊοῦ ται οὐἱ ἔγοπι ἴὩ6 Μοδδιῖα 

ΡΪαῖδδι,, σεηθγαι!γ δ ἃ 5] ΟΡ ΒΕΥ ἰοννοσ ἰενοὶ πη ἴπ6 ρῥ]δΐεαδι 

11[561, ὙὍΠδ βονογδὶ ᾿πάϊνιάϊαὶ πεδαάϊδηάς, νῆϊοῆ, τεραγάδαά 

ἔγοπι Ὀεΐονν, αῦθ ρϑαΐϑ 4οοο ἴσοϊ Πρ, δὰ βδοραγδαῖβ πδπΊδϑ: 

ἴνο οὗ [656 δἵὸ πηεηϊοηδα οἰσφανῆογα, νΖ. [π6 ΕἸο]α οὗ {Π6 

δγαίοδβογβ (23.252) διὰ Μι. Νερο (Π 1. 44}).-.α( πῶ ἐξ ἰοοὰς οἱ 

9 Ὠϊ., α. Α. δπιῆ, 2 στον. ς64. 
{Βυ1}), σϑορ. ἃ 76; Ο. ΔΑ, δοίη, “Πὲσέ, τος, 502. 
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20» δλο 7εελί»ιο")] ΤῊΣ ννογά ἢ), ἔγοτη πε τοοῖ Ὁ) τὸ 2 δὲ 
“πὑαείο, ἡοεοίαέθ, ἰια αδοὰ ἴῃ ροείτυ, νιϊπουῖϊ (Π6 ατί., οὐ [86 

τυ] ετη655 οὗ ννδηάοσίπρ ; 566, 6.,9.,) Ὠϊ. ,210. ΜῈ 186 δγί. ικἱ 

15 υδεὰ ἴῃ σογίδίῃ ργοβδα ραϑϑαρῈ5 νἱγίυ δ! Υ 85 4 σ ορταρῃϊοδὶ 

Ῥτοροσ πᾶπι|6. ϑιυοῦ ἰ5 (ῃ6 δὲ οὗ ἴΠ6 ψνογὰ ἤογθ. [ἴἰὐ5εα {πι5 

1 δρρϑδαῖβ ἴῃ 1 5. 239. 33 )δ᾽. δ ἐο Ὀ6 τῆ6 πηι οὗ {πε ἀδϑοϊδῖε 

εουπίγγ οὗ ̓ δῇ δῦονε [6 πογίποσγηῃ ραγί οὗ ἴῃ τοσϑζ6 7 ΒΏΟΤΘ 

οΥ̓ {πὸ Πεδὰ 868. [115 σοπηπΊΟΠΪΥ συρροβεά,  Ίη νῖονν οὗ ἴῃ 8 

Ῥτοβοηῖ ρᾶϑϑαρα δηά 2233, τῃαὶ ἴῃ 6 βαπὶα πᾶπὶα αδἷβο διίίδοῃεα 

ἴο {Π6 ννᾶϑίϑ σοιπίγυ ἰῇ της ]ογάδη νδίϊεν 51 Ν. οὗ {πὸ εδά 

3εδ δηά εαςέ οὗ ἴπ6 τἥνογ, ἃ αἰδίγιοϊ ἢ ΏΙΟΝ ννᾶ5 οἰϊυδίδά 

Βοιἢ-} Ἐϑῃϊ ποῖ (33,9 η.).--ΓΠ6 νοῦ σημα ἐξ ἰοοῖς οἱ (ΠΕΡ) 
15 ἴῃ 32 ἔεπι. ; ἴπε βυῦϑίῖ. 5ῃουϊὰ ἐπογεέογε 6 δ ῥδίξραλ, ἴ86 
ΟὨΪΥ υηδη ρου 5 ἔεπι. πουη ἴῃ ἴπ6 σοηΐαχίέ. Βαΐῖ {{|ὲ τεδά- 

1ηρ᾽ οὗ {πΠ6 νογῦδ] ἔογῃηι 15 ὀρθῇ ἴο ϑδυβρίοίοη (566 ρ.1]. η.). 1 

οογγοοϊδά ἴο ἃ πι856. [ νοι] 51}} Ὀ6 ρῥγεξεγδῦϊθ. ἴο γοίοσ ἴἴ ἴο 

λεαά (εΡ. 2333) ταῖμεγ ἴμδπ, στ ὨΪ., ἴο 216 σνυαἱΐζαν. Βαϊ ἴῃ 

ΔΠΥ οα56 ἰἔ τῆς 6 5ῃϊπιοη ᾿ηἰοηἀδά ἰαγΥ᾽ ἴο ἴ6 Ν.Ε. οὗ ἴῃ Πεδά 

968, ἴπ6 ννῇοϊς ἀδϑοτιρίοη ροϊηῖβ βοπιονῃδῖ οἸΑΥν ἴο ἰἀε πε ν- 

ἱπρ' ἴδ “ἐν8]16ν ἢ πε αάγ ᾿Αγάη Μύβα, νοῦ ἀδβοεπηὰς 
ἔτοτι Μι. Νεδᾷ [πτουρἢ πὰ ἀἰδίγιοι νοῦ, οα ἔπε Πγυροίμεϑίς, 
ννὰ5 οδϊεὰ {6 6ςῃϊηοη, πο ἴῃ6 ποτγίπογηῃ δπὰ οἵ {πὸ Ὠεοδά 

968. 

ΤΏς [οἹἹοιννίηρ, ραϑϑαρε8 ἔτοπὶ Ο. Α. ὅπῃ, 27ὲ5 Δ Οεορ. 562--ςός, ν»}]}]} 
ϑυνϑίδηπίδία βοῆς οὗ [πὸ βἰαϊεπιεηίβ ἴθ ἴῃς ργεοδάϊηρ ἡοί65, δηά γον 
εἰαοϊάφία (ἢς ραβϑβαρὸ:--“" υγίηρ {πεῖγ Ἰουγῆευ ονος ἴῃς ΤδὈϊεϊδηΐ, 
ἴ3γδε] μαά Ὡο ουἱοοῖκ ννεϑίννατα δογοβ πὸ Ποδά ὅ5ε4. Εὸγ τυδϑιτνατγά ἴΠ6 
Ῥιαΐοδυ γβϑο9 6 {{|6 δηὰ βδῃυΐϊβ ουὔἱ 41} νίανν, Ὀυϊ οἡ ἴπ6 οἴμοι δα οἵ (6 
τ86 ἃ Ὀγοδκ8 ὑὉρ ἱπίο Ῥγοπηοηΐζογιθβ 5] 10 ὩΪγ ἰοννεγ {Π8π 5 α]ὗ, νι ἢ τι 
οὐδ ονὸγ {86 ᾿Αγαρϑδῇῃ δπὰ ᾿εδά ὅεδὰ νδίϊεν, δπά αὔοζγα δ νίενν οἵ δ] 
νεβίοσῃ Ῥαϊοϑίίϊηθ. ϑϑθὴ ἔγοπι Ὀοΐονν, οὐ ἔγοπιὶ δοῖοβϑϑ ἰογάδῃ, {π6ς56 
Ποδαϊβηάβ, γἰϑίηρ δες οὐ ἔους ἱπουβϑαηά ἔεεξ ΌΥ 5ἷορε δηά ργεοϊρίςα ἔτοπι 
π6 νδ]ογ, βίδηά οὐἱ ἴππεῸ βεραγαίβ τπιουηΐβηϑ. Βυΐῖ οαϑίνασγαά [ΠῸΥ ἀο 
οὶ τίβε το ἴῃς Μοδῦ Ρ]δίεαυ-- ΠΥ ἀγα 5  ΠΊΡΙΥ Ὀγοϊδοϊοπβ οὐ σϑρεϑ5 
οὗ {πὸ ἰδίϊοσγ, δὰ γου γα ἔτοπὶ ἰξ οα ἴο ἴΠπ6πὶ νι ουξ Ἔχρεγίοποῖηρ δὴν 
ἀϊεγεηςεβ οὗ ἱεναὶ, Ἔχοερῖ, 1 παν Ὀς, ἃ ἀφοϊίϊης οἵ ἃ ίενν (εεἴ." 

“Οη6 τδΐηρ 8 οογίδίη : {π|5 Ἰουύγηου [Νὺ. 2116] που ΡὮ 1 ἰ8 ἀσβογιθοά 

᾿ (α. Α. ϑαϊίῃ, 7 ςί. σον. 312, 513; Βυῆ], Οεορ. οὔ. 
ΤΆ.,. Ὀϊ., ας5.-Βυ8] (5. Ὁ. [0 }), δίγ., Ε. Α. διηΐῃ, 27 .5.. Οεοσ. ς6ὴ 

Ώ. 1. 
Ζ Ὠϊ., Ε. Α. ϑεῖ, ΖΛ Οεορ. 564. 
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ἴη ἴῃς Ὀοοῖκς οὗ Νυπιδθεῖβ Ὀείοτε ἴῃς τνᾶσ ἢ ϑίποη [Να. 2151. πγυπὲ ἢανα 
οσοπια δῆσον πὸ ἰδιίοσ. Νὸο ποβί, 850 ἰαγρε δπά ουπιθεγεά 85 ἰῃ19, οουϊά 

αν νεηπίυγεά ἀοννῃ ΘῺΥ οὗ ἴῃς ρἰδηβ ἔγοπι {π6 Ρ]δίδαυ ἴἰο {6 Ϊογάδη 
Ὀεΐογε ἐμεῖς οννῶ ννασγίογβ βαά οσουρίεα Ἠδβθρου [ν.3], ἔος Η βΏθοΩ, 
δἰδηάιηρ αῦονςο ἴδηι, οοηχπιδηάβ ἴΠ656 Ρ] δ 5.᾽" 

16. τν:3 ὈὉΦΌ]] Οἵ καὶ ἐκεῖθεν τὸ φρέαρ : 80 4130 55 Ἢ (ἐκ “0 ἴοοο αῤῥαγμί 
ιέει5) : 9 (ΚΎΞΖ γγηῦ δ τκ ἸΌπο). ὙΠεβα γοηθγίηρϑ ΡΓΟΡΘΌΙΥ ἐπ ροαν 
πε ΗἩαρνρδάδῃ παῖ {μ6 τυδίος ργοάδυςδα ἔγοπι ἴῃς γοςοὶς δἱ Κδάδϑῃ (207) 
[οοννεὰ {πς 5γας} 68 ἴῃ πεῖς ϑυθϑοαυεηῖ νδηάογίηρβ (ορ. 1 Οος. τοῦ. 
{0 Ρ |69: ἀπά 705 (46 ἴδε (ΟἸ]οννίηρ νογβαβ 48 8 ἀεβογίρίίοη οὗ (ἢ οἶδοῦϑ 
(Ὠγουρ ἢ ννῃϊοἢ {πα νναῖος ἰο] ον εα ἴῃς ρεορῖθ. 8.66 Ὀγίνον ἴῃ Εχρος., 1880 
([4π.}, 15-8.---Ὧκ Ὃσκ 127] ορ. 1ο--17. Ἴκῷ “).»] τ (του!) ἐπὶ τοῦ 
φρέατος. 9. πορ, ἩΠΙΟΒ βδῃουϊά Ὀς ροϊηϊεά εἰμεν πῦρ, “κ2 Ὀεΐηρ ἰγεαίεα 
8 π1880., οΥ πὺν ἐὰφ τοεῖϊ ἐς τῤγίπιρέτιν, πῤ.---20. πρρου] Ἐτγεαυεηίδινςε, απ 
ἐξέ ὠδφα ἐο ἴοοξ, ἰ τῇς ἰαχὲ Ὀ6 οοτγτοοῖ : Ὠγίνογ, 7 ρ5ες,} Ὁ. 162 π, 1. Βυὶῖ 
Ψ6 Βῃουϊ ργοῦδοϊν τοδά ΠΌΡΟΣ (ορ. 2233 δηὰ {ῃ6 τὸ βλέπον οὗ (ζ Βετε), 
οὐ ψἱιὮ 5 ηρϑπ. κ᾿} 195 γοχζυ δεῖν πᾶϑ8ο. ; 86 5ἰηρὶ)ς ἰηβίδηςς οὗ μ" δ58 
ἔετα. (Ζεςῖ. 142) 15 ἀεοϊ δα δυβρίοϊουϑ ἰῃ νίενν οὗ [δς ἔδοϊ μδ ἱξ 18 ἐγεδῖοά 
ἰη ἴῃς ἐοϊ]οννίησ νεῦβεβ 85 τἼ830. 

1 

21-88. ΤῊΘ ὁὀοπαπθδβὲ δηἃ ὁσουρδίϊοι οὗἨ 86 ΘΟΌΒΙΣΥ Ὀθύνθθῃ 
Ατθυ δηὰ ΦΑΌΡΟΚ, ὕμθὰ 618 ὮὉΥ (080 Απιοχίύθδ ππὰθγ Κίπρ' 
1 ΠΟΙ. 

ΤΠ6 5ίογυ οὗ πὸ ἀείδαξ οὗ ϑίῃοη 5 ἰοἱά οἴϑενδογα, γῇθ- 

τουῖοδ!γ ὄχρδηάδά τη Ὠΐϊ, 229 57, δηὰ ἴῃ 8. βῃογίοσ ἔογπι ἢ [ά. 

1192 ὝΠΕΓα ἀἴα ΠΊΔΩΥ 811πι5ἱοη5 ἴο [ἴ (5εα ν.3 η.). 

Τῆς ρῥγεβεηΐ βίογῃ 18 ρὑγοῦδοϊν οοπιρι]οα ἔἴγοσι ἧννο βουγοθβ δἱ ἰςδϑῖ, βηὰ 
ῬοΟΒϑΙΌΪν ἔγοπλ ἴδγεα ; ἔογ ἴῃς βορ (ν. 5:39) αν ἤανα Ὀδδη ἀογινεά αἰτεςὶ 
ἔγοτιῃ δὴ δηςίεης οοϊδοϊίοη ΌὈΥ ἴῃς οοτηρίϊεσ. 74, 1119.-31 ἀρρεαῖϑ γεϊαϊοα 
ἴο οἣς οηἷΐγ οὗ ἰδεβς (Ε), Ὀυϊ Ὀϊ. 25:35 ταν ἀερεπά εἰἴδον οὐ {86 ῥγεβϑϑηὶ 
σοπιροϑβίία βίογυ οὐ οἡ δοίῃ οὗ ἴδοβἊ ἰπδὶ [ἰῈ Ὀεμπίηα 1; ἴον ἴἴ γεΐεγβ ἴο 

ἴα οςουραίίοη οὗὁὨ “οἰκ65. (Ὠι. 25:35) ἃ5 νν6}]}] 8658 οὗ ἴῃ6 οουηίγΥ 45 ἃ 
ὙνΠοἷε (23). 5.188 ἴῶ ἴυγῃ ὄχραηάδα ἴῃς βἴογυν ἰὼ Νυπιθεγα ΌΥ ἱπίεγροϊδ- 
ἰἰοπ8 ἔγοπι Ὠὲϊ., νὶΖ. οὗ Πι. 235. Ὀείογε ν.ἕ 1, οὔ [πε '᾿νογάβ οὖν ὑὩὉ[ὁ αἤἴες 
Κη (ν.3) ἔγοπι Ὠΐϊ. 235, οὗ ἴῃς ἤΠεγ πιεσδαρα οὗ Ὠὲ. 251:22.. (πηδίην ἴῃ 
Ρίδοα οἵ ν.3), οὔ Ὀϊ. 251 (8 τ(Βς Ὠδοαβϑαγυ οβδηρε οἵ κ ἴο πσῸ Ὁ) αἴεσγ 
9222 ἴῃ ν. 33; ορ. [ηἰτοαποιίοη, 8 14. 

21-948 (Ἐ). Τῆς [5σγδϑ] ας βεηά πιεϑβεηρεῖβ ἴο ἴπ6 Απιογιῖα 
ἱτηρ᾽ ΘΊΒοα, δϑοκίηρ,, 8ἃ5 ἵππον πδα ργενίοιιβν αϑκεά {πε Εαοπικὶίας 

(20 1453.), ἴο Ὀ6 ρογηιεἰεἀ ἴο ραᾳ55 ρεδοθδῦῖν [πγουρ ἢ δ᾽5 σουηΐτγυ. 
δΙῃοη γαἔιδαβ, τηδγοῆος δρδϊηδίῖ ἰϑγδοὶ, δηραρδα ἴη Ὁδῖ[16 τῇ 

ἴ1Π6πὶ δ [αἢᾶς, αηὰ ἰς ἀείεαϊεα, Τῇε [ϑγδοὶῖθϑ οσουρΥ ἢὶ5 

σουηΐγΥ. 
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21. Απῶ γαῖ 80 7υά. 1119, θυ λῆς οσος; ορ. ἾΗ ἴῃ 
20}5 δηῃά Ὁιϊ. 250, -- δέον, ἀΐηρ ΟΣ ἐλ Αριογίζθ5] ϑιβοη 15 
ΞΊσ]αγῖν {{|24 (ΣΌΝ Π 0) ἴῃ ν.35 ,χ,,88, τ Καὶ. 419, 5. 1351} 146}9 

(ορ- Ὁϊ. 41, 198. 219 910): ορ. γον ΡΟ ν. 3, ΕΥδαυθηῖν δα 

15 Θηθεα αἰζεγ 15 οἤϊεῖ οἷἵν, ἀδιρ οὐ ορλδόπ; 50 Ὅι. 

276. δὺ γχ 2906, 7ο5. 125 1527, ορ. Νεῖ. οὐ, Ετεαυδηῖν δ᾽5οὸ 186 
ἔννο ἀεβογιρίίοηβ ἀγα οοῃιθ!ηδα: 6.5. δεζῴον, ἀΐηρ οὐ ἰεσλδόη, 

ἐᾷς Ανιογζα (1. 2): δέον ἐλα ἀϊΐπρ ΟἹ ἐδο Αἀιογίζος, τολο 
εἰσοεὶέ ἐν Πεελδδη (Ὠξ. 16): 586 αἷβο Ὠΐ. 42 445, 7οβ. 12᾽ 1310. 3: 

7.61. 1119, ]Ω τΠ6 ράᾶγα]16]5 ἴο 1Π6 ργεβθηΐ ράβδβϑαρε, 1. 235 

δῖναϑβ ἴπ6 αἰϊεγηδίννα ἀεβοσιρίίοη οὐἷν (ξώ οΥΓ “ΤΠ σλόόδη), Τὰ. 

1119 ροἷνεβ. Ὀοΐῃ. Ηον οἱοβεῖν δϑβϑοοϊδϊεἃ ψεγα {πμ6 παηιε5 

οΥὉ ϑίβοη δηὰ Ηδϑῃρδδη δρρϑᾶῖβ ἴῃ ν.᾽6 3, 7εγ. 486. ---ΤῊἪς 

ταγγιΐογυ οὗ ϑίδοη δὲ (15 {{π|ὲ δχίεη θά, δοοογάϊηωρ ἴο ἴδ6 

Ῥτεϑεηΐ παγγαῖϊνα, ἔγοσι ἄγηοη ἴο [αρδοῖς (ν.33), ἀπά ἔγοσι {Π6 

ὙΠ] αγηθθ8 ἴο ]ογάδη (]}πἃ. 1133. ὙΠ δπλθαϑϑυ, 85 ἰῇ ἴδμ6 
5: τσ περοιΔἰοη5 ἢ Εάοπὶ (2016), νουὰ ηδίυγα! γ Ὀς 5επε 
τνἤδη ἰϑγδοὶ δδὰ γοδοῃεὰ οὐ ινεῦα βίδιίοηδα οἡ, Ὀυΐϊ Ὀείοτγε ἴδ Ὺ 

Παά ογοββαά, ἴμ6 δογώορς οὗ ἴδ οουπίγγ τπγουρ ἢ ννὨιοῖ ἴΠοΥ 

γϑαυδδῖδα ρογηϑϑίοη ἴο ρᾶ55, δηὰ {πογοΐίογο Ψ 8116 ΠΟῪ κνογα 

511} τη ἴπ6 ν]]ἄδγηθβ5 Ε. οὗ ἴπΠ6 Απηοῦα τογϊοσυ. ὙΤμαΐ {16 

ΘΠΊΌΑΘΘΥ Ψ 85, 85 ἃ τιδίίογ οὗ ἔδοϊ, βεηΐ ἔσγοπὶ [86 νι] άογηθβ55 

ΔΡΡΕΘδΔΓ5 ἱπαϊ γε γ ἔγοπι ν. 35, Δηά π6 ἀϊγοοῖ βίδϊεπηεηΐ ἰοὸ {15 
οἴδοϊ 15 ργεϑογνϑα ἴῃ Πῖ. 2535, νοῦ ἀεἤηθβ {π6 ροϊηΐ 85 “16 

]} ογηθ55 οὗ Κοαδηιοίῃ.᾽" [Ιἢ ν. 5], τῆδη, (6 ρβορία δὰ 511} 
 Ώαγα 86 γ νεγα ἴῃ ν.}3.- -22, ΤὭδ τηθϑβαρα ΟἰΟΞΕΙν γαβαπΊ 65, 
Ὀαϊ 15 510 ΠΏ ΕῪ δμοσγίογ ἵδη, ἐπὶ σεηΐ ἴο [Π6 Εἀοιητεβ (2017). 
[1 ἀρρθδῖβ ἴῃ ἃ πιυοῦ ϑῃογίεγ ἔογπιὶ ἴπ πὰ. 1119 δηα πλυο 
ἐχρδηάβά ἴῃ 5 δπὰ ϊ. 251:. οί γι ποῖ ῥᾷαδς Ζλγομρλ)]) 5668 
Ὦ. Οὐ 204, Τα τγοηιδίηϊηρ νῦβ. οὗ ἔῃ6 ν. ἀγα 1ϑί ρί. 1η 3ῆ: 
Ὀμὲ {{|ὲ σἰηριϊαγ 15 γοϊαϊπθά δἰπιοδῖ [πγουρθουϊ ἴῃὼ τ[π6 ράᾶγδίϊοὶ 

τηδίίεγ ἰῃ 5 δηά Ὁ 1. 251: 28, 70 {ἐῃπ6 «οϊδγηι655] Ν. οἵ 

Ατγῆοη δηὰ Ε. οἵ Μοδῆ; ορ. ν..83. 1. χδ, δηά ῃ. οη ν."} 

ἃρονοε.--- 70 7αλα5] ἴα 5116 Ἐ γεπιαῖῃβ ὑποογίδίη. [1 ἴδ βοηγε- 
Πόσα οὐ {π6 Μοδδίϊε ρίδίεδι. (76τ. 4851), δὰ ἴῃ σ Ομ. 668 (8) 

" Ὑτγίβίγαπι, οαδ, τ24.; α. Α. ϑηνῆ, 27ὲπ. Οεορ. στο π, 8. ἴω 
δαἀὐαϊπίίοη ἰο ἴῃς τγείδγεηοθβ ἴο απας ρίνθῃ ἰη {π6 ἰοχί, (ες ΟΤ] τείογεωοεν 
δε Ὠι. 253, 705. 1.4.8 )ιδϑ, Τυά, 1139, 195. 154, [ετ. 485. 
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15. πιδηπΠοηδά δίοηρ τυ ἢ “Βαβοῦ ἴῃ τῆ6 τυ] τη 655 "ἢ δηὰ 

Καεάεπιοῖῃ, ννῃιοῖ πιιδὶ 41ῖ5ο Ὀ6 βουρδὶ ἴῃ οὐ ἤδᾶγ ἴμε νἹ]άογ- 

655, δίησβ ἰΐ ρῖνεβ 115 Πδπι ἴο ἃ ραγί οὔ (Ὠ.. 235. Μεβῆα 5 
ΔΙΙυϑίοη ἴο απα5 (61 τοοῖς 11 ἴο δαὰ 1 ἴο ᾿αϊθοη "; 1. 20) 

ΓΊΔΥ ἱπιρΙῪ πὶ ἰξ ἷἴᾶὰν ποῖ ἔαγ ἔγοηι Ὀϊῦοη. Ὑμαβα ἀδία ἴον 

δῖ ΤΠΘΥ ἀγα νψογίῃ ροίΐηξ ἴἰο 4 ρἷδοβ ποῖ ἔδγ πογίῃ οὗ Ασποη ἦ 
δηά οἷοδα ἴο ἴδε ψ]ἀσγηθϑβ; δηὰ {Π1|5 νου αὐ σδιϑίν τῃ6 

τεαυϊγαπιεηῖς οὗ {πὸ ργαβεηΐ σἴογυ. [{|15 υηδοσβϑάγυ ἴο ἰοσδῖθ 

75 δοϊι ιν ἴῃ ἘΠ6 τυ] ἄδτγηοϑς. [5γδοῖ, εαγίηρ' οὔ 6 ἀρρυοδοῆ 

οὗ ϑίβοη, νουϊὰ πηδγοῦ ἴο πιεεῖ ἢϊπὶ 85 Ὧδ6 τνᾶ5 οὔ ἢ]5 ΨΔΥ ἴο- 

ψαγὰς 16 ψ]ἄεγηε55.---4, δ γοηι Αγποπ 19 ͵7αδόοξ] Οπ τδ6 
Ατγῃοη, 566 ν.}3 η.---Τὴα Πα οἷς 15 ΌὈΥ Θοπηπιοη οοηδϑηΐ ἵ :ἄδη- 

εῆεά ψ ἢ τῆ Νδῆγ 6Ζ-Ζεγίζᾶ (ἀϊϑεϊηςξ ἔγουν ἴῃς ναάν Ζεσγίκἃ 

Μαδίη πιεπιϊοηδα ἴῃ 86 ἢ. οὐ ν.2), τλεὲ Πεδά τναῖϑγϑ οὗ ψῃῖοῦ 
“ἐγῖδα οὐ 6 οἄρ οὗ Μοδῦ, οὐυ δοπὶα 1:8 πηῖ]ε5 ἔγοσὶ ἐπα 

Ἰογάδη, γεῖ ἴο 8 οαϑὶ οὗ ἔπε τιναϊοτ-ραγίίηρ. 850 {π6Ὸ τἰνεγ 

ἤονν5 δὲ ἤγϑι ἀδβογίνναγάβ, υπάδγ ἴπ6 πᾶπὶὸ οὗ Απιπιᾶη, ραϑῖ 

Καθθδι-Απιπιοπ ἴο ἴπ6 στοαὶ Ηδ]) τοαά. Ὑδογα Ὁ ταγης 
ποτίῃ, ἐείοπθβ ἃ νἱάογ οομηρα85 πογίῃ-ινασί, οσυΐϑ ἢ ἴπο (ἢς 

ταηρα οὗ αἸεδά, δηὰ ΌΥ ἃ νϑῦὺ ψιπάϊηρ θεά ἤοννβ "νεςῖ- βου τῆ- 

ψαϑὲ ἴο {Π6 ]ογάδη [νΠοἢ 1 1οἷπ5 δὲ ἃ ροϊπί ἀρουζ 25 π|}165 
ἴῃ ἃ αἴτϑοῖ 1πη6 ἔγτοπι (6 Ὠεδά 564]. Τῇ τνυμοΐθ οουτϑα, ποῖ 
οουηςίηρ {π6 νυνἱηάϊηρϑ, 15 οναῦ ὅο π|1165 " (6. Α. δῆ, 7,Ζει. 

Οδορ. Ὁ. 584. [ἀκ ἴῃ Ατγποη, 1 ἢδ5 αἷννδαγβ ἐογπχδὰ οἠβ οἵ 
τπ6 ἔγοπίεγβ οὗ Ε. Ῥαϊδϑίϊης (22. : ΟΡ. αἷβο Ρ. 529). [ἢ Τυά. 
1153 (ορ. ν.͵8) ἸΔΌοἷς 15 χυΐῖα οΟἰθαυν σίνεη 85 ἴῃ πογέλογη 
Ὀουπάδγγ οὗ ἴπ6 Απιογιίθβ, 6 δαβίεση δπὰ ννϑϑΐεγη Ὀογάεγς 

Ὀεϊηρ ἷ5ο ρίνϑη 845 [88 νι] ἄδγηθββ δπά {Π6 ] ογάδη γασρεοίνεϊγ. 

11 15 ῥγοῦδῦϊθ, ἐμπεγοίογα, παῖ ἤογα αἷςο 186 ἰαυοῖς 15. {πε 

ῃογίδπογη δοιηάδγυ, δηἃ σοηβθαυθηῖςίΈε πὶ μρώο ἐλ6 ολέαγοη 

οΥ “Αρηγποῦι (ΟΡ. 705. 120) 15 ποῖ ἱπ δρροβίεἰοη ἴο [αὐδοῖς, Ὀυΐ 
βίαϊες ἰθυβεῖν ἃ [π|γά, νὶΖ. 1ῃ6 δαςζθγηι, Ὀουπάδγυν (ςρ. [υ(. 

1118), ὙΠ ψ ΒοΪα πιεδηβ, ἔπε, παι [σγαοὶ οσοσυρὶεα τἢ6 πὰ 
Ὀεΐννθθ Αγήοη οἡ ἴπΠ6 5. δηὰ Ϊδνδοῖς οὐ ἴῃ Ν., 85 ἔα 

5 Νογίδ οὗ Ὠθοη, Τ᾿ να πιδὺ βυρροβα ]ογοόπια νν6]] ἰηογπιεά, πὰ ὨΘῦι5 
ΔΠ ΟἼΓῸΓ ἴον Ὠϊθοη ἴῃ ἢἰ8 βίδαίεπηεηῖς “εἴ υϑαυς Ποάϊα οδβδίοπάϊίυς ἰπίεγ 
Μεάδδδη εἰ Ὠεῦυ5,᾽" πον. 1.41} 

{ 5866, 4.9»... ΒυῺὮΙ, σορ. 122: α. Α. δηῖῃ, Ζέδς σεορ. 58,40. 



ΧΧΙ. 24 207 

δας δ8 ἴδε ᾿Απιπιοηϊα σοιπέγυ ; [ἢ]15 145: ἴα τουηά δροιυΐξ τῇς 
ὈΡΡΕτ σουγδβ65 οὗ ἴῃ6 Νδῆγ 6εΖ- Ζεγίζᾷ οη ψ Βιοἢ ἘΑΡΌΌΔΙἢ- ΑπηπΊοη 

τνῶ5 βἰτυαϊαά ; ορ. 05. 1410, 1. χϑἕ γ1Ἅ6. 660}}} {Πη1|5 πιοάς οὗ 

ἀεδηϊηρ ἴῃς οαϑίεγη Ὀογάθυ πᾶν ὃς ἄιϊι6 πηογοῖν ἴο 6 σοπι- 

ΡΊΪεν (566 ποχί ποΐε); δηὰ {πὸ οτ σίμαϊὶ ἀθβηϊ οη πιᾶὺ γαΐπεγ 
Ὀα ουπὰ ἴη 7υά. 1153.---}:ὸ» 7αἾ 267 τοῖς ἐλ δογαθν οὔ ἔλθ ολέϊήγορ 
οΥ͂ ᾿“4»ινιοὴ)] ὙΠὶ5. 5. ἴπ6 τεαδίηρ οὗ (ἃ, απὰ ργοῦδοϊΥ οὗ τῆς 
οτρῖπαὶ ἰοχῖ. ὙΠ πιδδηϊηρ 15 τῆαΐϊ [4΄Ζεῦ τνᾶ5 οἡ ἴπ6 Ὀουπάδγυ 

Ὀαδέννεοη ἴπ6 Απιογῖῖας δηὰ {π6 ᾿Απιπιοηϊῖαβ (ορ. ν.33. [Ιη Τυά. 
1119-25 ([|ν.21-3ὲ6. 6 γε) 20 γεέξεγεησα 15 πηδάς ἴο ᾿Απιπίοῆ. ϑίηοε 
πε ταΐδγθησα ἴο οἱεἶ65 ἰπα!οαῖθς [πδὲ [Π6 σοπλρ ον ἴῃ ν. 5 ἄγαινϑ 

οὔ 8 ϑουτοῦ ἀϊβεγαηὶ ἔγοπι {παΐ υβεά ἴῃ ν.396 (Ξ«εὰ ρ. 280), [δ 
τγδηϑιτοη ἴο {Π|8 ΒΟΌΓΟΣ πιδὺ νν 611 Ὅς Ρἱδοεα δἵ {πΠῸ ννογάς τϑΖο 

ἐλο 50»ις5 οΥ ̓ Αρεπορ ἴῃ ν᾽ ὙΥΠΙΟἢ αἰδοῦς δυνκινγαάϊν ἴο τΠ6 
Ὀτεοδάϊηρ. [{{ηϊ5 Ὀ6 δάπητεά 1 15 ἀππδοσβδαγυ ἴο γοργά (ἢς 

αϑὶ οἴαυξα οὗ ἴδε νοῦϑθ 45 ἃ ρίοββ. "' ὙΠδ ἰοχὶ οἵ 38, τ 
ἐλ6 δογθν οὗ ἐλ6 ολέγοη οὗ ̓ νραπιονι τοῖς οἰγοηρ (πὶ νοῦ ἿΨ, 

σίγορρ, 8 ὈΓΟΌΔΟΪΝ ἃ σοτγυρίίοη οΟΥὨ Ὑ, α΄ 567), ᾿α5 Ὀδθὴ δχ- 
Ρ᾽αϊπεά (1) 85 ρἱνίηρ᾽ {πΠ6 τεάϑοη ΨὮΥ ϑζῴος πα ἡοΐ δχιίεπασεά 

Ἦ15 σοηαυαϑῖβ ἔυσίπογ: 7 συσῇ ἃ οἶαιδα πρὶ ἤανα [ο]]οννεά 

ν. 35, 1 15 ουἕξ οὗ ρίασε ἤεγε; (2) 85 δοσοιῃίϊηο ἔοσγ {πὰ ἔδοϊ 
[ηδὲ 6 Θγδο] 65 ἀϊά ποῖ οσἀρίυγα {π6 ᾿Απηπιοηϊῖα 85 τυ ε]} α5 
{π6 Απιογιία οοιιηῖγυ ; ἴῃ παῖ οἂδα ἴπε ραϑβϑαρὲ ψνουϊά γερτγε- 

ϑδρηΐ ἃ ἀϊδεγεηῖ ροϊπέ οὗ νίενν ἔγοπι Ὠι. 219, δοοογάϊηρο ἴο 

νοἢ Ὑδῆνεῆ σοπιπιαπάεἃ ἴῃ Ιϑγδοῖ 5 ἴὸ ἴεανα {πε 

“ΑἸηπΊοηϊΐα5 υππιοίοσιθα ἴῃ [Π6 ροϑβϑαβϑϑίοη οὗ {πεῖσ δποθβῖοῦ 

Ι͂οἱ. [1ἱηρυ δεοα!Υ τη6 τγεπάοεϊηρ οὗ 9 ὉΥ σέροριρ ἴῃ (6 
56η56 ΟΥ̓ ““ τοοἱἑ γογέζἠοα," νυ λεῖμοῦ πδίυγα οὐ γι! ἢ ΙΔ ΠΥ, 15 

ππρΑγδ]]6]6 ἃ δηά αυδοτοπαῦϊο. 4Ζογ ἰ5 πιοπιοηεά γααιθηῖῖν 

ἱπ ΟΤ.; 566 πῖοῦα ραγίϊοι]αγίν 05. 1375,  ΠΙΟἢ δυρροτγία {Π6 

βυιρρεοβϑίίοη οὗ ν.δ τῃδι 1 νὰ5 ποῖ δὲ {Πϊ15 {{π|δὰ, 45 ἴπ {86 
Μαοοδῦεδη ρεγῖοά 1 πδά Ὀεοοπὶς (1 Μδς. 58), ᾿Απιπιοη! 5ἢ. 
᾿θυγηρ ραιῖβ οὗ ἴδε ἰηΐεγναὶ 1 Ὀεϊοηρεὰ ἴο Μοδὸ (15. 16", 

]6γ. 4833. ὝΠε ἴα 5 πποογίδιη; δοσογάϊηρ ἴο Εὐ5θΌ}5 

(Ογιο»»". 264355.) 1 ἴαν 15 (οπιδη) πλ}165 ἔγοπι Ἠθσῃρόη δπά 
ῖο ὟΝ., δοοογαάϊηρ ἴο [εγοπια δῦοιιΐ 8 ΝΝ. (Ό πο». 8653... ςρ. 

Μενεγ, ΖΑ ΤΊ. ἴ. ᾿2ο τ. 1; ϑίδάς, ΟΠὴ. τ2ο ἢ. 1. 
Ὁ ΙΚποδεοῖϊ, ζο:. 
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Ευδεῦδίι5, Οπορε. 2623) οὗ ῬῃΠαάεἰρἢϊα (Ξ αι -Απιπιοη). 
ΤΏδ56 ἀδία δἴὰ ἰοΐδγαδίν ϑδιϑῆεὰ ὃν ἴπῸ σώ οὗ 884γ (ἴνο 
ἢουγβ 5... οἵ ἘδΌΡΔΙἢ- Απιπιοη), οὐ ἴῆ6 πεὶρρουτγηρ ροἷδοα 
δῖγ; δ᾽ Ὀυϊ τῃ6 5101] πῖ5 ἴπ {π656 πδπιθβ ἀγα ποῖ {π6 βδη16 ἃ5 
ἴῃ 741Ζοτ. Οπογηεῖ ἀδηςῆσδς 714'Ζος ἢ ὙδΔ].Ζ, 4 Ππ|16 ΚΝ. 
οὗ ΕἸ-Τυδεῖηδὲ ( ΞΞ ]ορ ῬεΠ δῇ, 4285), ΝΙ͂ΝΝ. οὗ Εδρθδιῃ-Απλπιοα ; 

οἰμδῦβ ἢ Βοὶ(-Ζογα΄, ἃ ἰοηρ ΨΥ 5... οἵ Εαθθδιῃ- Απιπιοη. ἢ 

-258. ϑγδϑὶ οδρίυσαβ δηά δηΐογϑ οὐ ἴδε οσοιυραίίζοη οὗ 411 ἰδ 8 

Απιοτῖίς οἰτε5. ΤῊϊβ 15 ρδγδ]]εὶ ἴο ν.2 δ; Ὀμὺϊ ξ 15 αἰ γεν 
ΕΧΡΓαδβθά, δηὰ σταργθϑοηῖς ἃ γαΐμεσ αἰ οσθηΐ ροϊπξ οὗ νίειν. 

Ηετγε {Π6 οἰἴε5, ἔπαγε ἴπ6 σουηΐγυ 88 8. τνῃοΐα, 5 οσουρ!εοά. 

--Α ἐλόσο οὐδἐ65] ΤΏρτε 15 ποϊῃΐηρ ἰπ παῖ πον ργεοθάες 
ἴον ἴπεβ6 ινογἄς ἴο γεΐεσ ἴου. Ὑῆα νεϑῦβα ἰβ ργοῦδΟΪν ἃ οἱοϑίηνσ 

ΒΙΠΙΠΊΔΙΥ οὗ ἴπ6 σαρίυγα οὗὁὨ βενογδαῖ ἱπάϊιν! δ] Απιοῦιῖα οἱτ16 5 

(ορ. ν.83 δΔηά 428), ἀπὰ {π6 βοιγοθ ἔγοπι εποα 1 5 ἀδγίνοα 

ΤΊΔΥ δᾶνα ταργοβϑθηϊδά [Π6 σοπαμαβὲ οὗ ἴα Απηογιῖθ οουηῖγν 
ἙΕ, οὗ Ἰογτάδη ἴω [6 βαπια πδπηστ 845 ἴῃ 6 οσοπηϊαςὶ οὗ Μναβίογη 

Οδηδδη ἰ5 γεργοβθηϊεα ἴῃ Γι. 1, 2.6. ἃ5 ἃ ρτδάιδὶ σοηαιιοϑῖ 

οἱἵἷγν ΌΥ οἷν ταί μογ [ἢδη 85 ἃ κυ ἀάδη δηά οοπιρίεϊα οσοιυραίϊοη 

οὗ {86 ποῖα σουηῖτν (ν.39).---Α)πῷς 7 ογαοὶ ἤτοείέ τη αἱ ἐλδ οἱξίος 
οὙ ἐδθ Αφιογίξθ5] ἴα ρδτδὶ]εἱ βἰδίεσιεηὶ ἰη Ε, ““δηὰ [5γδε] 
ἀνθ] ἴῃ ἐπ ημπῆ οὗ ἴα Απιογὶῖθς,᾽ 5 ροξίροπαοά ἴο ν.8,, 

ῬοΟΒΒΙΌΪΥ 85 δὴ βδαϊζογίαὶ ᾿ἰπῖς ἢ (Π6 ἐο]]οννίηρ νεῦβαβ, (86 

πιοδὶ ἔδπιοιιβ οὗ ἴπεϑε Απιογίϊε οἱτ165 15 ἤονν ΒΡ οΙδΙΥ πιθη- 
ιἰοηρ4, )οελδδρ" απα αἰ τς ἀαιρλέονς, ἰλ6 ἰδΔϑῖ ρῆγαβε πιδδηϊης, 

411 τμ6 ἀδρεηάεπὶ ἴοννηβ. Ασοοταϊηρ' ἴο 3218: Ηδςῆρδη, Ἐπουρι 

σοπαμπογεά, ννᾶ5 511} υποσοσυρ!εα ΌΥ ἴῃς Ηεῦτγεννβ δὲ 8 ἰαΐοσγ 

{ἰπ|6ὸ {Π8ὴ {πΠ|5. ΤΠ 5ιἴῖ6 οὗ ΗἨδϑῃρδη 15 σογίδίη, ἴῆ6 πδηῖο 

βυγνίνίηρ ἴῃ Ηεβϑθδη, ΜΝ ΒΙΟἢ 15 ἤποῖγν βιτυδϊεα οἡ [11}5 Πρ οΥ 
ἴηδηὴ ΜΕ. Νεῦᾶ, ψῃϊοῖ 15 5 πλο5 ἀννᾶν ἴο ἴπ6 5.ὉΝ.ζὲ---96. 
Ηεϑῃρόηῃ ννᾶὰβ δὲ ἴπ6 {ἰπ|δ ἰῇ αυδδίίοη οὔδ οὗ ἴδε Απηογίϊε 

οἰτ65; ἔογ τπουρὴ 1 παά ρῥγανιουβῖν Ὀεϊοηρσεα ἴο Μοδῆ, ἰΐ 

δὰ Ὀδδθη ψτγεβῖθα, ψ ἢ 411] τὴ6 σουηΐγυ Ν, οὗ Αγποη, ὃὉγῪ 

ϑθοη ἔγοπι [Π6 ἔογπιεῦ Κίηρ οὗ Μοδῦ.--- 20» 27εδλδόγε τοας ἐλδ 

οἵέν 97 δέζον λ6 ύηιρ, οΥ ἐδλα Α»ιογίξο5] ορ. ν.5} π.---Αδὲ λὲς Ἰαπά 

" ΘεοίΖοῃ, είν, ἱ. 4907 ἴ., 406, 11. 418, ἵν. 216; Βυῃ!], δος. 261 [, 
ἘΠῚ 5 Δὲ., ἕο] οννίηρ ΟἸΙρμαπὶ, Ζαρα οΥ Οἰϊεασ, 241 Π΄ϊ.. 
Σ ϑΚγυε} 07) ΞαΞςίεγη Ῥαϊέσέϊπο, ἰ. οἱ. ἃ 76. ἴ. το4-Ἰοϑ, 
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οτεέ οΥ λΐς λαηαῖ μη Α4γη07} ρετῆδαρϑ ([}15 οὐ ρίαν τά, Αἀ{ 
μὲς ἰαμῶ “ρον 7αδδοξ ο Αγπορι: ορ. ν.533, 1υά. τἰ32,. Δηὰ 566 

ΡὮΙ]. ποῖρ, Ὀεῖονν. [ἴῃ δὴν οδᾶβθ, δ5 ἴῃ ν. δ, Αὐῆοῃ ἰ5 πε 

βΒουῖμογη [ἰπ|1ῖ οὗ 5:Π0η᾽5 σοπαπα5ῖ. 

23. πχ}} Τα οὔἱρίηδὶ πᾷπια οὗἩ ἰδ ἴοννῃ τνᾶϑ γπ' (13. 153. 1εγ 455, 
Ζεςλαὶ 1ῖ. τοί.) Ὀυξ ἴῃ ΟἿ. 11 158 πιογα ἔγεαυδηςν ἔουπα τὴ {᾿Ἰὸ Ἰοσαῖῖνα 
ἐπαϊηρς (ποῖς πε ρεπυϊ δῖος δοσδαϊυδίίοη), νεῖμεν (45 πόα αδπὰ ἴῃ δ ιὲι. 
252) ἢ οΥ, 45 εἴβεινῃογε, τὶ που δὴν Ἰοσαῖϊνα ἔοτοςα ; ΟΡ. ΌΠ δηα πρσση 

(σ.... 1... 143); Κδη. ἰϊϊ. 26ρα ὃ.---28. 2:π .5}] δῇ οἱά ρῆγαβε; ποὶ υβε Ὁγ 
Ῥ, Ὀυϊῖ σοπηοη ἴο 1ΕῈ Ὁ ((Η. 15098).---26. Υγ7Ὸ] ἴῃς ροβιΐοη οὗ ἴδς οἰδυβα 
Ὀεϊννδεη ἸΣΙΝ δηᾶ ἰδ οἴδιβο {πὶ ἀδῆπδϑ5 1 Ἰ5 ἽΨ 18 βυδρίοίουβ. (τ ,))ο»»" 
"Ανὸ εν 15 ἴῃ 11.561 αὐ ᾿πιργοῦδῦϊο, ἔον (6 ννε}1-Κηοινη ᾿Ατοο ἸΔῪ οἷοβε ἴο 
{πε Ασπου, δηὰ τἴ 15 θπΠ| Κεὶν τΠπδΐ {πὸ Ὀουπάδτγγυ τνουἹὰ πᾶνε Ὀεοη ἀεβηεά ὃν 
1Π6 ᾿Ατγοΐεγ οὗ 05. 135; Ὀυΐϊ γ0 (1) ἀπά ψν ((Χ) πιᾶγ Ὀς ἀϊβεγεηϊ σογγυρ- 
(ἰοη5 οὗ Ρ3" : 8εὲ δρόνε δηά Μεγεγ, ΖΑ ΤΊ. 1. 129 ἢ. 3. 

297-80. Αἱ (Π]5 ροϊπὶ τῆς οὐϊίον ἱπίγοάμυοαθϑ δὴ οἷά ροβϑῆϊ ἴῃ 
1Ππδιγδτοη οὗ ἢ15 παγγαῖῖνθ.Ό ΤὍῃα ροϊηΐ ννῃϊοῦ 6 ΡὈγΟΌΔΌΟΪ 

ἰητοηἀδ 11 το ΠΠποἴγαΐα 15 ἴπ6 σοπαυσϑί οὗ ΜοδΌ ὃγ {πε Απιογιῖας 

(ν.350),.- Ἰλογεζογε ἐλα γεοΐξογς οΥ τιϑολᾶϊηε 5α»}] ἴῃς οὐρεϊαγίέν 
οὗ 186 ἰηϊγοάιοίζοτγυ ἔογπλυΐδ πογα δηὰ ἴῃ ν.16 πᾶν ροϊηΐ ἴο Π6 

βᾶπια οαϊίοῦ; Ὀυὲ ἰἔ 50 ἴῃς οἰ γεγόησα Ὀεΐννθθη {πα πὶ ᾿πα!σαῖας 

πὶ ἣὯδ ἢά5 ἰδίκδῃη ἴῃ ἵἴννο βδοηρϑ ἔγοπιὶ αι βδγεηΐς σουγοθς, [ἢ 6 

ΟπΘ ἔγοπι ἃ Ὀοοῖΐς, ἴη6 οἴπεγ αἰγοοῖγ ἔγοπὶ πηθηβ ρ5. Τἢ6 

[γααυθητῖν τεροαϊθα συρρεϑίίοη ἰπδΐ {Π15 ροσπὶ, {Π|κὸ τπαΐῖ ἴῃ 

ν. Ὁ. τῦᾶβ ἀογίνεά ἔγοπι ἴῃς Θοοῖ οΥ γαλιοολ᾽ς Βαζίίος ὶς τῇθγα- 

ίοτε ἱπηργοῦδῦϊθ. ὍΤῆα ρογβθοῦβ Ψῆο νογα δοσυβίοπιοα ἴο γεοῖῖα 

[Π15 Ροαδπὶ ἂῦα οδ᾽ δά ΡΣ ἴδ6 ρΡ]., [ἢ ἀτγῖ., {π6 ἰγεαιιεηΐδίνα 

ἴοηβε οὗ ἴπ6 ἰο]]οστηρ νΌ. (γ᾽) 411 ἱπάϊσαϊε τΠδξ ἃ οὐαδς οὗ 

Ρβορῖβ ἴ5 ἰηϊεπάεά, Τῇαε νὉ. ὈΦῸ ἰβ ἃ ἀδηοπηίπαῖϊνε ; 1 τϊρϊ 

τἼΘΔΩ 20 γπᾶζὸ ὦ γη7μἄδσλαζ: ἴὰ ἀϑᾶρα 1 δοΐυ ιν πιθϑη5 20 ΜΖΖ6᾽ ΟΥ̓ 

γοῤεαέ ὦ »πᾶσλᾶϊ, ἀπὰ ἰῃδὶ ποῖ αἴνναυϑβ, δἴ 411 ενεηΐβ, οὗ οῃδ᾽ 5 

οἴνῃ πιακίηρ (6... ἘΖεῖκ. 182}). 80 {πὲ οἶαββ μεγε ἀδβογίθϑοά 
οοηϑιϑίθα οὗ πθη "πο ννεγα ῥγὶ ΠΥ ΪΥ γεοῖζθ75 οὗ ροθπη5. [{ ἰς 

ΘΑ5Υ ἴο ἱπιρῚπΠ6 ἢονν ἴπε656 γεοϊΐοτς ννεηΐ δρουΐ ἴῃ ἰ5τδοὶ δηά, 

Θ5ρΘΟΙ ΠΥ ἴῃ {ἰπ|6 οὗ ννᾶῦ, ΌὉΥ γϑοϊ ρ΄ ΡΟΘΠΊ5 {τὸ ἴΠ6 ρῥταβθηΐῖ 

(ορ. 15. 1445:; αἷςο ΗδΌ. 26), ἀαηά {Π15 γεοδ]]πρ' ἔογπιον νἱοοτίθϑ, 

βῃπιυ]αῖοα δηά οποουγαρεά (Πς ρεορίὶα (ΟΡ. υ ἃ. 58, Βυΐῖ 
ΡΟΞΘΙὈΪν ἴπ6 γορογίοίγε οὗ ἴμ 6586 “" Ὀ41144-5] Ὡροτϑ " (Ῥεγοννὴβ ἴῃ 

δ ἢ, 228. 1. 5844) ννὰβ. ποῖ σοπῆπροά ἴο οὐδε οὗ τνῶγ δπὰ 
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νϊοἴοτν ; δηά ἴπϑῦα 15 σογίδι ἶΥ τὸ ᾿υκιβοδίίοη ἔοσ 1Ἰπιτῖησ 

ἴπΠ6 βεηβα οὗἩ ἰδ ρδγίοἱὶρίς οὔ ἴπ6 ἀδηοχηϊηδίνα νοῦ ἤθγε 

υϑοαὰ ἴο «αἱΐγίδές, ἴοτ τιᾶελαϊ (237 ἢ.; 566 αἷϑο ἡ δοραα) 15 ἃ 

ἴεγπὶ οὗ νυ ουβ Δρρ᾽οδίίοηβ, δηά συγ ἰ5 ποῖ ποτ τ[Π6 οτρῖπδὶ 

ὯοΓ ὄνθῆ ἰδα πιοβδὲ ἔγεαιδηΐ πιοαπίηρ οὗ ἴπ6 ψογά. (οπϑβο- 

αυθηΕἶν τῆ6 ἰηϊεγργεϊδϊίίοη οὗ ἴπ6 ἐοϊ]οννηρ ροσπὶ πλυσῖ Ὁ6 

ἀειεγηγηθά ρυγεῖὶγ ὉΥ ἱηΐογηδὶ δνϊάδηςθ, δπά νἱϊϊδουϊΐϊ δὴν 

ῥτεα)ιάϊος ἴπδξ 1ἴ πιιϑὲ Ὅ6 ἃ 541]γ6. 

Τα νίονν ἰμαὶ ἴδε ροδηὶ 15 ἴπ6 τνοῦῖκ οὗ δὴ Απιογιῖα ροεῖ 

σοἰοὈγαϊϊπρ ἴη6 νιοΐοτΥ οὗ ἢδὶβ ρεορία ονοὸῦ Μοδὺ Ἐ πιᾶν ὃς 

ἀἸ 5 πι]|556 ἃ δ5 πῃ Θγο Εἶν ᾿πιργοραῦϊθ. ϑυβιοϊδηϊ δηλ ρι 165 

δΔηά Ροϑϑβϑὶ 1165 οὗ ἱπϊογργείδιοη γαπιδίη, μονίανογ, ἤθη τῃ6 

Ῥοεπὶ ἰ5 τασαγάθα δ5 Ὀεΐηρ, ννῆδϊ [ἃ ἀοιυδί69ς5 ννα5, ἴῆ6 νοῦ 

οὗ ἃ Ηεργειν ροοεῖ. ΤΤῇῆε οπϑα {πϊπρ τπδὲ 15 οἶδαγ 5 τηδι (ἢς 

Ῥοδθπὶ οοἰθογαϊεβ ἃ νἹοΐογυ ονοῦ Μοδαῦ. Ενεγυ {πιηρ εἶδα 15 

ΓΛΟΓΕ ΟΓΥ 655 υπορΙίδίη. ὙΠ δπιδιριουβ ἀεί! ἀγὰ ἀθαϊί 

ἀν ἢ ἴῃ 6 ποῖε5. [{ 15 ποοθδϑασυ ἤεῦα ἴο αἴβουδ5 Ὀγι ΗΥ {ΠῈ 

Ρεπεγδῖ πιοῖϊνε δηά ριγροβα οὗ ἴῃ ροσπι. 

1. ϑίησε Εννδἱά, {πὰ νίενν πιοϑσῖ σοπηπιοηἶΐν πεῖ 85 Ὀδθη 
ἀπαὶ ἴΠ6 Ροδηὶ 15 ἃ δδίιγσιςο οὐδ [Ι͂ἢ τπ6 ψογάς οἵ ὟΝ. Ε. 

ϑιητῆ, “1ῆ6 οπι]άτεη οὐ ϑγδοὶ ἰηνιῖα {Π6 Απιογιῖος ἴο γοΐυγη 

δηά ἔογιν [86 ἀ6π1ο 15 ῃη6α ἐλοίποϑς οὐ [πεῖς Κιπρ, ϑδίδμοη, 

δχαϊτηρ τπδὲ πηοηδύοἢ᾽ 5 ργοννεβα δραϊηβδί Μοδῦ, ἰπ ογάδσγ ἴο 

Ὀγίηρ Ἰηἴο βίτοηρον Πρ (6 ναϊουγ οὗ ἰσγδεῖ, Ὀδεπεδῖῃ νοῦ 

{πΠ6 ἱηνίποῖ δῖα Απιογιῖῖα δηὰ δὶς ίγοηρμοίϊ ἃ δδά ἔογ δὄνεγ 

[4116 η.᾿ 8 Οη 1815 νίεν, ν. 70 ἰς δἀάγαβϑϑά πιοοκιηρῖν ΌΥ 186 
νϊοϊοτγίουβ. [5γϑϑὶῖες ἴο ἴπΠ6 πον σοπαμπεοτγοά Απιογίῖος; ἴῃ ν. 9 

(6 σγδοίος δά ἄγεϑς ἴῃ Μοδριῖεβ, ννῆο δὰ θδξῶ σοπαπεγοὰ 

ποῖ ΌΥ {Πεπηδαεῖνεβ, Ὀὰϊ ὈΥ ἴπ6 Απιοτίίεβ : ἴῃ ν. 839 {π6 15 γδϑὶ 65 

ΘΧΟΪΑΠΕΥ τεοογά ἔπεῖγ οὐνῃ σοπαμεβὶ οἵ ἴῃς Απιοῦιῖθϑ. [1 

Ὀτίοί, {π6 1πουρῆϊ 15---ἰ6 Απιοτγιῖο5 ἀδοιγογεα Μοδῦ, Ὀυϊ τῦσ, 

ἴη6 5τδοῖῖας, αν ἀδϑίγογθα ζλδγε, νΖ. ἴπΠ6 Απιοτῖῖοβ. [Ιξ 

Ψ11 τυ Ὀ6 56ϑὴ {πδῖ ν.89 Ξῃοιι! ἃ σοηΐδϊη ἃ σίγοηρ δι 1 {ἢ|6515, 

5 Ἱζῃοδοῖ, {Πἰδίον» (Επρ. τ.) 11, 20ς5--207. 
Φ ΕννΆ1α᾽8 νῖενν 5 Ξυ 5: δηῖ δι δἀορίεα ὃγ ἈΝ. ΕΚ. Θαη (8»,.2, Θμανέεν)ν 

Κευέειν, ἴχν. (Δα. 1877) 67), Κεἰ], 58ιγ., Ο. Δ, δι (7) ς Οεορ. 560); 
ΟΡ. ϑδγος, ξανὶν Η ἐἰς(. ο7 126 Ηεδργετυς, 227. 

ἃ δνέἑἔσὰ Οπανγίονῖν Ἀἰουίΐστο, ἴχν. (Ἰ,λπ. 1877) 67. 
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Ὀοϊἢ δυδΊεοξ δηᾶ οὐδ]εοῖ γεαυϊγίηρ οἰ ρῆδϑῖθ. ἴ]ηϊογίυπαίοϊν 

ἴΠε ἰοχί οὗ ν.89 15 νΕΥῪ αὐδϑιϊ ηδῦ 6; Ὀσξ Οἠδ [Πϊηρ' 15 σογίδίῃ : 

1ἴ ἀοαβ ποῖ οοηϊδίη 8η δρῃαίίο δης 6515. ὙὍὙδα ἢγϑῖ ψνοζγά 

οὗ {π6 ν. (0 .}) πᾶν Ὀ6 4 νεῦρδὶ ἔογπι ἢ 8 ργοποχμῖηᾶ] 

ΞΟΒχ; Ὀμὰΐ ἀνθ 1 50, πειῖμπεσ βυρ]εοῖϊ ποῦ οὈ]θοῖ 15 δ ρῃδ- 

οιϑϑά; [6 σοηδίγυοσίίοη ΜΙ [ἢ6 ἱπιρί. δηᾶδ νὰν σοηνοίϑινα 

5ῃουϊα 5ποο ΠΥ ΟΑΓΓΥ οὐ ψῆδὶ ργοοθάθθ. ὙΒογα 5 ποῖ 1ῃ6 
5] ρῃίαςὶ ᾿ἱπάϊοδοη τπαΐ [πΠ6 οσοπηθδγοῖβ οὗ ν.89 ἀγὲ αἰβεγεηῖ 

ἔγοσῃη ἴῆοβα ψῆο δα ταργοϑθηϊεα 85 σοῃπαιϊαύογα ἴῃ νο ὗς, δπὰ 

σοηδδαι θην [ἢ6 ροσπὶ 1561 οοηΐδϊηβ ηο ἱπάϊοδίοη (δὲ ν.51- 
αύὸ ἴδ ηἘΠΠΡῚΥ σροκθη. Οα {Π1|5 στουπά ἴδε νον ἴῃ αὐυεϑίοη 

ἌΡΡΘδῖβ ἴο δα ργοβθηΐ τυγϊογ πὶ {π6 Πρ ασῖ ἄδρταα ᾿π]ργοῦ 8016. 

2. Βτοδκίηρ ἴοοβα ἔγοπιὶ ἴπ6 συρρεϑίίοη οὗ πα ΗἩδῦτγειν 

εὐϊῖογ δηά [πε ἰαϑὲ [1π6 οὗ ν.39 (νοῦ [ΠῈΥ τεραγά 85 ἃ ρ]ο0955) 
{παῖ [6 ροθῆι ἢδ45 δηγυγίπιηρ ἴο ἀο νὐἱἹτἢ {π6 Απιοτγῖῖες, Μαγοῦ 

δἀηά ϑίδαδ ἢανα γριὰ τῃδὲ 1 15 4 πῦρ] οὐδ οοἰὈγδίηρ 

ΚὨγουρμουΐ 84 νἱοΐοΥγ οὗ ᾿ϑύδοὶ ονοῦ Μοδαῦ. ὙδΕΥῪ τεραγά (Π6 

ἢγοι ψοσζά οὗ ν.89 ἃς. ἃ ποιη. Βεΐ ὄνϑη 1 ἱΐ δῃουϊὰ Ὀ6 ἰδίκθη 

8ἃ5 ἃ νετγῦ, 1 ἰδ. πο ἰοηρει ορϑῆ ἴο ἴδε βδη)6 οὐ οἱ5πὶ 845 ἴῃ {86 

οᾶϑ6 οὗ {πε πγϑδι νιϑῖν οὗ {πΠ6 ροθῦ. Νὸο διρῆδίϊο δπίῖπμε5ὶς 

ῖ5 γεαυϊγεά δὲ (ῃϊ5 ροίηξ ὉΥ [Ὧ6 ργαβδθηΐ ἴἤθΟΥΥ ; ἴογ ἴδ 58η16 

ρεορίε (86 ϑγϑαβ] 165) Ψῆο ἰπ ν. ὄὌχῃογί οὔα δηοίΐμεγ ἴο 

ΟΟΟΌΡΥ ἴδε οἷἴ165 σαρίυγεα ἔγοπι Μοδῦ, οοπίϊηυα, που ρ ἢ ηῸ 

Ἰοηρὲεγ ἴη ἴπ6 βεοοηά ρεύϑβοη οὗ πιῖπδὶ οχῃογίδίοη, Ὀυΐ ἀϊγεοῖγ 

ἴῃ. τῆς ἢγϑδε ρεήβοη, ἰο ἀδβϑοῦρα {ποὶγ ἀδδίγυοσίίοη οὗ ΜοδΌ. 

ΤῊΝ ΠδοτΥ 15 ποῖ νππουΐ ἀΙΠΠου}1165, (που ρΡ [6 ΠΘΟΟΞΞΙΥ ἰοῦ 

τορι αγάϊηρ ν.299 ἃς ἃ ροββ 15 Βοδγοαΐγ οὔδ οὗ ἴμε56. Τῇε οδϊθξ 

ἀΙΒΊουΥ 1165 ἴῃ τπ6 ἕδοϊ {παΐ ἴπε παΐυγαὶ, πουρὴ ρεγμδρϑβ 

ποῖ ἴδε ἱπονὶζδῦ]θ, ᾿πΐδγθησα 15 ἴπδὲ ϑίβοη ννᾶβ8 δοΐυ δ] ἃ Κιπρ᾽ 

οἵ “οαῦ, αιϑιὰ οηἷν Ὀδοδηλα τυγησα τηἴΐο ἃ Κίηρ᾽ οὗ [Π6 Απλογιῖε5 

ἰη ἰαΐοσ ἰγϑαϊ θη. 

Τῆς ἀεϊεγπιίηδίίοη οὗ ἴῃς ἀδίε οἵ ἐς ροεπὶ ταυδὲ οὈνίουϑῖν ἀερεηά οὐ 
πε ἰηϊεγργείδίίοηα. ϑδϑίδαάε ποῖ γε ϑοηδΌϊΥ γεΐογϑ ἃ ἴο δρουΐ Β.Ο. 9οο, 11) 6 
ρεγίοά οὗ ἔπε σοπαυοϑδῖ οὔ Μοδ ὃν ̓ Οπιγὶ ννῃιοῇ 18 γείεγγοα ἴο ἰῃ δίῃ 8 
᾿ηϑογιρίίοη ; ορ. ᾿νε! παυβοη, Οορῤ. 3444. Οπ (δε δγϑὶ νίονν οὗ ἴῃς ἱπιοσ- 
ρτείδίϊοη ἰδ ροςπὶ τὶ 6 πιο ἢ οἷ ογ. 

7 (οπῖα νὰ ἰο Ἠεβῃρθόη [εἰ 1Ὁ Ὀ6 το ΠΕ} 
[,εἰ 1Π6 οἱἵγν οὗ ΘΙποὴ Ὀδ ἐβιδὈ]Π5ῃεα 1 
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ΒΞ Ἐογ ἤγα νεπὶ ουἭξ ἔγοπι Ἠεϑῃδόη, 

ΕἸΔπια ἔγοπι ἴῃ 6 ἴοννῃ οὗ δίβοη; 

11 ἀδνοιιγεά Αν οἵ Μοδρ, 

ΤΠ Ἰἰογάς οὗ {Π6 ΠΙΡὮ ρίασεβ οὗ Αγηοη, 

3 ννγοε ἴο ἴπεο, Μοδδ! 

πάοπε αγί ἴποι,, ρεορῖς οὗ Καπιοϑῇ ς 

Ἅνῃο 845 πιαάς 5 σοηβ ἔιρινοϑ, 

Απά Πἢὶ5 ἀδιιρῃίετα οδρίϊναβ, 

[Το δὴ Απιογῖῖς [κϊηρ 5: Ποη.} 
80 50 {πεῖγ ροβίθγιυ ἢδ5 ρεγιβϑῆβα ἔγοπι Ἡδεῆρδη ἴο Ὀίθοη 

. ᾿ ὁ ᾿ ; ἴο Μεάρθα. 

Οὔνη6 γό ἐο }6ελδδ»}] [6 βρβαίκεγβ ἀγα ἴδε ᾿ϑγδϑδὶτεβ : αἰεὶ 
ἴΠοΥ ἐχῃοσγί {ποπιβαῖνοβ ἴο ΟΟΟΌΙΡΥ δηά γαρυ]ἃ ἴπ6 οἱ 65. ἀ6- 

βίγογϑαά ἴπ ἴπεῖγ σοηααδδῖ οὗ {6 Απιοτιῖαβ, οὐ ΠΥ πιοοίκ ΠΡῚΥ 

δἀάγοϑϑ ἴπ6 σοηαιογοα Απιοῦιίθβ, δοσογάϊηρ ἴο νηοῦ οὗ {86 

νίειννβ ἀἰδουκθεα δῦονε 6 δάορίβα.---7 36 οἵἱέν οὕ ϑ1ψο») δη 

Ἔρι πεῖ οὗ Ηεβῆρδη, Ἰυδῖ 85 ““ἴπε οἿΥ οὗ αν! ἢ (2 5. οἵ, τ Κὶ. 

210, ἀηα οἴϊοη) ἰ5 οἵα ρατγί οὗ ]ιβαίθαι. Τὴ Ἡεβῃρδῃ γδηϊεὰ 

8ἃ5 ἴῃ ομιοῖ οἵ οὗ δι:ῆοη 15 ὄν ἀδηΐ ἔγοπι {πὸ ἰαοὶ τπαΐ ἀλη οὐ 

σελ δᾶη αὐτὰ ἀπ ὁ ἐλ ΑἸπιογίέος αὐ αἰϊογπαῖϊνα {{||65 ρίνθη 

ἴο ἴηι (ν.2: η.). Οοτίδίϊηϊυγ δυο ἃ ἀδβογιρίίοη οὗ 2 7εϑλδόν ἴῃ 

δ Ιβυδϑ ἰϑἢ {τπιρῆδὶ οὐδ ονοῦ ΜοδΌ ψνουϊά Ὅς πιοβῖ δα ϑιν 

Δοοοιηϊεα ἴοσ 1 ϑδιίῆοη νοῦ ἃ Κίησ οἵ Μοδῦῇ. ὙΥεῖ 1ἰ ἰ5 

ΡΟΒ51016 πὲ δπιοησ ἴπ6 ἰϑύδϑὶ65 (Π15 Ὡδπὶα οἷυθηρ ἴο 

Ἠεϑηρόη ἰοηρ᾽ δἴϊζεσ {πΠ6 Απιοῦῖθ ρον μαὰ ρϑϑϑβεά δινδνυ.--- 

-- 86 γεδιι111] ΓΔ ἰγεαυθηῖν 65 115 ββεῆβα; 566 ο5. 635, Απι. 

91..-Ψ028. 20» 37γὲ τυοριί ζογέλ ον Ποελδὃη] τὮ]5 ἀρρεδῦβ ἴο 
βῖνα ἴΠ6 γϑάβοη ἔοσ ἴῃ6 βυπιπιοηϑ οὗ ν.57:---ὀ- οπα δηὰ γϑῦι]ὰ 

ἨἩδεδδρδη, ἔογ πονν, ἱορείμογ νυν {Π6 σουπίγνυ ἃ5 ἴασ 5. 85 

Ατγηοῦ, ἰἰ [165 ονογίῆγονη δηᾶ ιναϑῖθα ὃν ννᾶασ.0. ὙΤῃοβα ᾿ ΠΟ 

δάορί Ενν814᾽5 νῖενν οὗ {πε ροθηὶ γίνε πο ϑδι(ίἰϑίδοζογυ Ἔεχρίδπδ- 

τ(ἰοη οὗ ἴδ “0γ (3): Ὠ]., ἔογ. Ἔεχδηιρίε, δᾶγβ8 νδρι οἷν {παῖ (ἢ 6 
Ρβτουπά οἵ ἐχρίδηδίίζοη οὗ {πε πιοοκίηρ συ πιπλοηβ οὗ ν.Ξ ἰς ἠοῖ 

οοηϊαϊποά ἴῃ ν. 23 δοηβ, Ὀυξ ἴῃ ν.385-90 1 85, πάθε, θδθη 

ΒΌΌΕΪΥ ἄγρια [ἢδὲ ἴΠ6 ρῆγαβα 3276 τοονιέ γογίλ 9οηι εσλδόη οδη- 

ηοῖ γείδγ ἴο ἴῃ 6 ἀδϑοίαίίοη οὗ Ἡδϑῃρδη ᾿[561[ ὉΥ ἃ ἔογει ρἪ ἔοεδ, 

δυΐ τί πιοδῃ (π4ἴ ΗἩεοηρόη σδιξεα [ἢπ ἀσδεοϊδίίοη οὗ Μοδρ. 

4 Κυεη, 76. 7 γα. χνὶϊ!. 525; Ὁ]. 
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Βυξ ἔνο οὗ ἴπΠ6 ραϑϑαρὲς (εν. τοῦ, Νὰ. 1635) οἷο ὃν Κιια. 
ἴο ρύονθ 1Πϊ9 οὐρῆΐ δ οὔθ ἴο 6 αἰϊδηιθϑοαὰ ἔγοπ) οοη- 

βἰἀαγδίίομ, δίποα {Π6 ρῆγαβεϑ υϑεαὰ δε Ξ βρη βοδηῖςν αἰ οτ- 

Θηῖ, νὶΖ. ποῖ Μύηι, Ὀυΐϊ “νη τοῦ (ΓΝ) δηὰ ,90Ὸ» δο,ογο 
(2550). [1 ἰ5 ἔγῃβ ἐπὶ ἴῃ {π6 οἵδογβ ([υά. 91δ' 39. ἘΖεῖς. 1912 
πῃ ρῆγαβα 15 υϑοά οὗ {πΠ6 εζαγέζησ- οΐπξ οἵ ἴῃ6 σοηδαρτδίϊοη, 

Ὀυΐ 5υΓγοῖν τοί οὗ ἐλ6 σαμ56; ἴῃς Ὀγαπιθΐα οὗ [οἴ απ)5 ραγδΌῦϊε, 

ἔγοπλὶ Ψῃϊοἢ ἤγα ροθς ἔογίῃ, 15 (πεῖ σοηδυπιοά, δηα ποῖ 

ΔΡΡΑγθηΪΥ, ἴπ {π6 ᾿ηϊοη!οη οὗ ἐπα τυγιϊοτ, ΌὉῪ βεϊξοοπιθυδβίίοη: 

ἴπΠ6 σ856 15 5ἰ πη Γ ἴῃ ΕΖοϊς. το". ΤΠα δοίΐυδ] πιεδηϊηρ οὗ 1ῃς 

Ρῆγαβθα 15 γοηογαα 511} οἴδθαγοσ Ὁν 6 υ86 οὗ με ΗἸἰρΡΗ] 

((ο]Ἱοννεα Ὀγ Ἴ.2), νυν ῃϊοῦ δάπ):ἴ5 οὗ [πε βἰδιθβηεηξ οὗ ἴμ6 σδιιδα 

ἃ5 611 δ5 οὗ πε βἰδαγίηρ-ροϊηξ οὗ [ῃ6 σοηῆεσαρταίοη (ΕΖεκ. 
2818), Το ])υάρε, ἴΠ6η, ὈΥ {π6 υ56 οὗ {π6 ρῆγαξθ, ἔπε πηδδηΐην 

οὗ {Π6 ροεπὶ 15 {πὶ Ἠεσοηρθδη δηά πα σουπίγγ βουϊῃιναγάς ἴο 

Ατῆοη βυβοεγοα τῆ6 5δπ|6 ἔδῖθ, ἴΠ6 σοδιιϑα οὗ τυϑιοῦ 15 ποῖ 

ἀϊγαοῖγ βἰδϊεά, θαϊ 5 πιοσῖ παΐυγα!Υ υπάἀοτγοιοοα ἴο ὃ6 [Π6 

βρϑδίκουβ πη ἴῃ ροεπὶ. Οδνίουϑίγ, 1[ {π|8. Ὀ6 ἴπ6 πιδδηΐϊηρ, ᾿α 

ἄοεβ ποῖ δρρῖίυ ἴο ἃ ννᾶγ νἱοϊογι οι 5] Υ πδάθ οὐ Μοδὺ ὉΥ {π6 

κίην οὗ Ηδδῃρδη. Εαὐγίποι, δίησα {πΠ6 [πὸ οὗ ἀδναςίδίίοη δηὰ 

οοησμαδβῖ ργοοοθάβ δσοωζλτσαγας ἔγοπι Ἡδσῃθδη, 1 σδηποῖ ταΐοσ 

ἴο [5γδε1᾽5 σοπαιδεῖ οὗ {πΠ6 Απιοτγιίαβ, ν ]οἢ ῥγοσσδαθδα ηογίῃ- 

τναγά 5 ἔγοση ἄσηοη ἰονναγάς Ἡδϑῆρδη. Οα [πὸ οἴδενς μδηά, 1ἰ 

ἀδβογιρες {π6 παΐυγαὶί [ΐἰπ6Ὸὸ οὗ σοῃαιοϑί ἴῃ 4 ννὰασ τναρεά 

ν᾽ οἱογίουϑῖν ὃν ἰϑγδοῖ, ἀυγίηρ [Π6 ροτγιοά οὗ [π6 πιοπδγοῦυ, οἡ 

Μοαδρ. [{ 15, οὗ οουζδ6, ἱερ: πιαῖθ, δηά, 1 πὲ ἢγοῖ νιον οὗ 

πΠ6 Ροεπὶ τνογα δάορῖαά, 1 ννουὰ θὲ θεβὶ ἴο γοηάογ Ὁ» 3γὲ λαΐ 

φῦηο 7ογέδ. Βαῖ {Π15 τοηδεγηρ᾽ 15 Ποῖ ΠΘΟΘΘΘΆΓΥ : {πΠ6 ΘΠ ρ δῖος 
ἱνογά ηδίυγαι! γ βίδηάς ἢγσί δήϊεσγ {πε οδιιβαῖ "5, ὄνθῆ ἤθη πὸ 

ο'αρεγέεος βεηβα 15 γεαυϊγεα οὐ ὄνεη ροβϑιἷς (οΡ. απ. 28: 33.320); 

πεγα {π6 δ]. (,2γ6) ἰ5 ρυΐ δγϑί Ὀδοδιβα Ὁ 15 τῆ6. διπιρῆδίς 
τνογά, σίησα 1 δηὰά ποῖ [06 νογΌ οοηΐαϊης [6 Ιῴ6α οὗ ἀδϑέγιιο- 

τ'οη.---4» 9 οαδ]) ν.15 ἡ.--- Τὰς Ἰογας ο7 ἐλ6 λοῖρλές οὐ 44γπορ) 
Εοτ τε ἤτοι ψογά (5}3), (τ ἢα5 ἃ νεγρ (κατέπιεν) ραγαῖ!εἷ ἴο 
τῃ6 νετῦ ἴῃ {π6 ργδανίουβ οἷἶδυβθο. (ἃ δρρδγϑηῖίν τοαᾶ {πε 

τνογά ψ02ΠῚ το σπα σισαϊοισθαῖ αἴοτονι, νυ ϊοῖ 18 ΒΑγαάϊν βου ]6. 

Βυΐῖ 5οπια νογῦ ᾿πΊρίγηρ ἀεοίγιυσίίοη ΠΊΑΥ͂ τν 6 }] ἤανα 5ἰοοά ἴῃ 

{8ε οτί σίηδὶ ἰοχί. 13} ὃ6 εἴσῃ, ἴῃς δογας τὰ ἴπε 2ροῤγίρίογς, 
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“) )εολοίάενς οἵ ἴα ἀϊπίτγιοι (105. 241}, [υἅ, οὗ, τ 5. 231). ὙΠΕε 
ἱνογὰ ΠῚ ἀρρεαῖβ ἴο Ὀὲ υβεα ἤογα νἹδοιξ ἃ τεϊσιοιϑβ γεΐεσ- 

Εῆσ6 5:ΠΊ|ρ0ΪΥ οὗ 6 περ ηῖ5 δίοησ ἴῃς Ασηοη (ορ. ΕζΖεϊκς. 46’, 

Ὠι. 4213): θὲ Ζ Ἰηϊεγρτγεῖβ ἴπΠ6 ρῆγαβα Ζογας οὔ 216 λεῖρδξφ ἃ5 
ἀεαέλθη ᾿»γἱθείς.--ῶ9. Τῆς ροεῖ δά άγεβθος Μοδρ, ἴμε οοπαμαϑὶ 

οὗ ψἤοβα ῃογίμπογῃ ἰογγιίογυ Ὧ85 Ὀδδη 1υ5ὲ ἀεδογιροαῦ. ἀἴεριοσλ 

Μ 85 {πΠ6 ἠδπιῈ οὗ ἴπ6 παιίϊοηδὶ ἀθν οὗ Μοδὺς: 1 Κ.. εὖ αἀπϑπὰ 
ΜΙ65 8.5 ἰπβογίράοη, φασεῖηθ. ΤῊ 5γδοῖτῖαϑ, νῆο οδ]16 «ἃ τΠ6π- 
5εἶνεβ 2.6 2οορίο οὗ Σ᾿αλισεῖ (Ἰυά. ςἰϊ, ἔχ. 1516), αυϊΐα παΐυγαιν 

οδ δα τηΠ6 Μοαδδιῖοβ λάε 2εοῤίο οὗ Κεποσὰ: ἴοτ ἴῃ Θδγῖν ΕἰπιῈ5 

[π6 ϑγδεῖ ες αυσϑε οηθα ἴῃΠ6 τοδὶ δχίβίθησα οὗ ἴμε ροά οὗ 8 

παρ ουγηρ ρθορῖα Ἰυ5ὲ 845 {|| 85 [6 τγεδὶ εχίβίθηοε οὗ 

Υδηνθῆ; 566, Θβρθοϊδϊγ, [.ἅ. τ, ὙἌΎὙΠκ αἀἰϊδαςίοσς ἰδαϊ 

Ὠδά Ὀεἕλ 16 ἴ6 Μοαδθιϊεβ ργονεὰ ἴο ἴῃ6 δυΐμογ οὗ ἴδε ροδῆι 

ἴΠ6 δηρὲσγ οὗ ἴῆε. Μοαλριῖε ροὰ ψ ἢ ἢ15 ρδορία; ἴοσ 1ἴ ἰ5 ἴο 

Καπιοϑῆ ἰῃδὲ 6 Δϑοῦθεβ Π6 ΗἸσ δηά οἀρίυγε οὗ [ἢ Μοδδϑὶῖα 

[Ἴδη δηά ψοπὶεη. Ὑπὸ βῆ νειν τινᾶ5 ἰδίκβὴ οὐ ϑἰπδαγ 

ἀϊϑαβίεγβ Ὁγ ἴπε Μοδθῖῖα [ἰπρ Μεϑῆδ' δἰ πηβοῖῖ, ο ττίΐας : 
“Ομ. .. ΔΙ ΠἸοϊεὰ Μοδὺ ἴοσγ πίδηγ ἄδυβ, Ὀεοδιιϑα Και οϑῃ 
ννᾶ5 ΔΏΡΤΥ 1 ἢ15 απ "ἢ (Μεβμ δ [ηβογ.]]. 4.). ΤΗΣ Μοαριῖα 
τξη δη ννοπιθη ἀγα ἀσϑογι θα 85 σορς δηὰ ἐσ ρἪζενς οἵ Καπηοϑἢ 

ἴῃ δοοογάδησοα νυν δὴ δηοϊεπὶ πιοάς οὗ πουρῃξ ὨΙΟἢ μᾶς 

Ἰεῖς 115 πηᾶγὶς οἡ ἃ ἴγρε οὗ ρούβοῃδὶ πᾶπιεβ σοπιΠΊΟ. ἴο ΠΊΔΩΥ 

οὗ τἴ6 ϑαπηῖῖσ ρθορίθα: ἰηβδίδποο. δῖα Αἱ εἰ, ΑΡιθδ,δἱ, 

ΑΡίγαδυ, πιδδηΐηρ᾽ τεσρθοι νοεῖν σοά, Β4. 4], Ὑδῃννθἢ ἰ5 Εδίμεγ 

Ιη ἴδ οἱϊαίίοη ἔγοπη 1Π15 Ρροδθπὶ ἰπ [εζ. 486 {π656 ἴγαοθβ οἵ 

ΘΑγὶν τπουρθῖ γα οὐ τεγαϊεά ; [6 Ρρεορὶα ἃγα ἀδϑογι θεά 85 βοης 

δηά ἀδιρῃπῖογα οὗ “ΜἹοαῦ, απὰ {πεῖγ σαρίαγα 15 ποῖ διἰγιδαυίεα 

ἴο ἴπ6 δηροῦ οὗ {πεῖὶγ ροά, Ὀυϊ ἰ5 Ἔχργοβϑβϑϑά ὃγ ἃ ραϑβϑῖνε νΌ. 

2-71ὸ ἐλὸ ζύηρ οΥὙ ἐλ6 Ανιογίζος, ϑψο»] ἴῃ βίγίβ 15. βϑοπιοινῃαῖ 
ΒΙΓΔΗΡΘ ; 566 ρἢ1]. ἢ. ΤΠε Ἰἰη6 15 αὐ δϑιϊοηδΌϊα, βίποα 1 ἔοσῃης 

{π6 5ίποίε ἼὌχοορίίϊοη ἴο [ες ἔν: πο ρῥδγδ 6 115πὶ νυ] οῆ 

οἰμαύννῖϑα ὄχθη ὑπιογηλίν ἰπγοιρῇ {Π6 ροοΏ. [ἴ 15 ποῖ 

ἱπηργοῦαθῖν ἃ ρἷοββ.---ῦθ. ΤΠης ἰεχὶ ἰ5 σογγαρί, δηα ῃοϊπίηρ 

οογίδιη οδὴ ὃδ ᾿ηδάδ οὗ [6 νοῦβθ. [1ξ, δὴ ἴπ6 ἀῦονα γδηβ]8- 

τίου, νὰ δάορι τς τοδάϊηρ οὗ (ἃ (καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν -Ξ Ὦ2)})), 
1 σοῃίίηι65 ἴΠ6 ἀδδογρίίοη οὗ ἴῃς σαἰαπηῖν πὶ μδα Ὀεΐδί θη 

Φ (α. Β. ταν, εῦνε ηορεν δίανιες, 21-86. 
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Μοδδ; δηά ἴἔ νὰ πᾶν ἔυγίμον γαϑίοσα ,“Όρε, νυ ἘΠ δἀπὰ ὦ 

(ερ. ἃ“ ἐν-τε 3 ψῃΐοῃ 156. νοῦ ἐγεαιθητν σοηξαδεά ἢ 2), 
Ὀεέοτε Ζοελδδνι, [6 Ἔχίεηϊς οὗ ἴπ6 οδ᾽δπγν δπὰ ἴπ6 ἀἶγοο- 
(ἴοη ἔγοπιὶ ΨὨϊοῆ ἰδ οδπλα σοτγεβροπηά ἴο ναὶ ἰ5 αἰ ογθητν 

ἀοςοσιρεά ἰῇ ν.Ξ33. 9566 ηἠοΐα ἴπετο. “Ζοδδμ ἰβα ἰῇ6 πηοάσδγη 

ὈμΐθδΔη, δρουΐ 4 πι|1|65 Ν. οἵ Δγποη.Ἐ Οἰποτβ ἢηά ἴῃ ἴα ν. 

ἔννο νογῦβ ἴῃ 1Π6 δὲ ροῦϑ. ρῖ., δηά βδιρροβε ἵπαὶ ἔποῦα 15 ἃ 

βυδάδη τγαΐυγῃ (ΟΡ. ν.2 ἴο {π6 ᾿ἰβγδοι ς᾽ νἱοΐογυ ονεῦ (6 
Απιοτῖῖες ; ἤδη τῦ6 ΞΞ ἤ»γαοὶ: ἐλοηι τε 116 Α»ιογίζες. Οπ νατῖουβ 

οοη]δοΐυγαβ οὗ ναγγίηρ ἄερτααες οὗ υποογίδϊηΐυ, 56ε6 ρὮ]]. ποῖδ. 

ΤΒΠὨΕ παπιὸ οὗ Μεάθρα πιεπιϊοπεά δὲ ἴπθ επὰά οὗ ἰδδ ν. (δηά 

αἶξο 15. 152, [05. 1.39.16. ὕ ΟἿ. 1915) βυγνίνεβ ἴῃ ἴΠ6 πιοάδγη 

Μϑάερα, ν ποἢ 1165 θαΐννεεη Ηδϑοδη δπὰ Μαΐη. Ασοοτγαϊπρ' 
ἴο ΜΤ. δηοίμογ ρίδοθ, δοῤλαξ, 15 αἶϑο πιεητὶοηδαᾶ ; 1 15 αὐ 

πη κΚηοννη.---81. Ισγαοὶ βεῖτ]ο5 ἀοννῃ ἴῃ {πὰ Απιογίῖα σουπίτγυ. 

ΤΗΐς 15 1Π6 56αμαὶ ἴο ν.33, δηὰ 4 ρϑγβ116] βἰδίεπιθηϊ ἴο ν. 33" 
[15 ἴπ6 σοποϊιδίοη οὗ οἠϑ οὗ [6 παγαῖϊνοβ οὗ πε σοηφιαϑβῖ 

οὗ {πΠ6 Απιογῖί65.---69, Ηδγο {π6 εὐἀϊΐοτ ᾶ5 δαάάάδεα ἃ ἀδίδιὶ 
[τοπὶ δηοίμεγ δοοοιηΐ, νὶΖο ἴῃ6 οδρίυγαε οἵ [δ΄Ζεγ δηὰ {πὸ 

ἀδρεοηάδηϊ οἰτί65, πὰ τὰ Ὄχρυϊδίοη οὗ ἴῇ8 Απιογιῖαθ5 γε ἀθηΐ 

τπεογείῃ. 

21. 15,31] 58ε6 ἔογ {πε ἔογηι, α.-Κ. “46; ἔογ ἴδε (οοπιραγαίϊνεγ) γατγα 
ραβϑῖνα 86η86 οὔπε Ηϊῃρδεὶ, Κὄη. 11. τοΙ.---28. π25] (αν “5.1, ορ. }εγ. 485 
([8).--πῦρο] ]76γ. γ30, νος 18 ὈγΟΡΘΌΪΥ δὴ ετγοῦ ἕο π'32.---πῦ2}] [6γ᾿ 
3ΚΠῚ (ορ. 45 Βογο).----Ἴ] (τ 55 5 Ἔγγοπθοιϑὶν 9: ἴῃ [εὐ ΠΡ 15 ἔγοηι Να. 2417: 

ὙὙΠΙΘΝ ἰ58 ἴπεγα βυδετυϊοα ἔοτ ἴπΠ6 ργαβεηΐ οἷοβα οὗ ἴδε ν.---29, ΠἼ32Ν] [εγ. Ἴ2Κ. 
---27] 5. 'Ὡσ ; Π2 εἰβϑεννῆεγε οσουῦβ ΟὨΪΥ ἰῃ {π6 ρῆγαβε Π3 9 31): ἔογ ἴῃς 
ργεβεηξ β6εηβ6, 6 βηά εἰβενβεγε 3} ογ Π' 3. ---"Ὧ Χ] 1{ δα)εοῖϊναὶ, ορ. απ. 
ι4.3, Οι, )233, ὙΠ ρεορὶβ ἂγὰ εἰβεννῆεγε γείογγεά ἴο Ἷο]δο νεῖν ὉΥ ἴπμε βἰηρ,. 
αὐ ἐλθ γί, ἴῃ Ῥοσίγυ (ς.». ΚΒ. 136}9) 45 ννεὲ]} 85 ἰῶ ργοβε. Τῇδε οπιϑϑίοηῃ 

οὗ {με αγί. (μοῦ 5. Βυρρ] 165) πιὰ Ὀὲ ἀυε ἴο {πε ἔδοϊ {παὶ ἰῆ6 ννοτά 18 
Ὠδγα ἰηἰδηαεά ἰο θὲ ἰδῖκειν δα]εςοϊ νεῖν (9 απ Α»ηογίίε ἀίπφ), ΝΜ ὨΙΟὮ ρμῖνα8 ἃ 
βίγδηρε Ἴχργοββίοη, οὐ ο ροοῖϊς Ἰἴοθηςα (Καο.), ογ ἴο ἃ ρ᾽οβϑαΐογ᾽ 5 Ὀγενῖτν οὗ 
5116 (Μεγογ). Τῆε αυοϊδιίϊοη ἴῃ ες. Ὀγεαΐκ8 ο΄ ἢ τῆς ρτγεσεάϊηρ [Ἰης.--- 

830. ΟΣ... ΟΥ}] ποης οὗ {μ6 δηοϊεηὶ νεγϑίοῃβ γεοορηΐβο νογῸ5 ἴῃ ἴΠ 656 
ννογάς. δα πιοάοσγῃ δἰϊεπιρὶβ ἴο ἰγαηβίαϊα {6 τνογάβ 45 νογῷϑ πηγαῖα (ἢ68 
ἴἰὴ658 οχίγδογαϊπαγν Βαγβῇ δηά οὔϑβουτγε: Ὁ]. δι». τοηάογβ ἰδῆς ἔογπιεγ 
Ἰΐηε, τῦϑ σού αὐ (πῦ) ἐλόρε (αρὰ ἴῃ σοηβδοαυδηοα οὗ οὖν 5ῃοοίϊηρ, ἡ.4. οὗ οὔὖγ 
Βρθμιρ) ᾿εελδονι τυᾶς ππάογι περιίο ίδοη (ἰ.ε. ἴῃς ννΏοΪα αἰδίγιοϊ υπίο 
Ὠίροη ννᾶὰ5 υπάοῃς 845 ΜἜΡΟ]1] 45 Ηεβῃροη). Εὸογ οἵπεγ νίεννβ, δες Ὁ... Τῃς 

5 Τυϊξίγδηι, Ζα»α οΥ Μοαῦ, τ41 ΒΕ. ; Βυῃ], σεορ. 268. 
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βεοοῃά [ἰη6 15 5{1}} πιογα ἰγγεοονεγαῦῖθ. Εογ δὰ 5 (ἵ γοδά σκ, ἃ γεδήϊηςσ 
ἢ 15. ρΓΟΌΔΌΪΥ ἱηαϊοδιεα ἰῃ ΜΤ. ΌΥ {πὰ ἀοΐὶ ονοῦ ἴπῸὶ Ἢ: οἰἴδαγννυῖβο 
ιἰῃς Μετγβίοηβ βῆονν νϑυίδίίοηβ (Πγουρ πιΡἰβυπάογοίαπάϊηρ τγαῖμεγ ἴΒδη 
νατγίδηίβ. (ζ, ἴογ ὄδχδπιρὶθ, γεπάογβ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἔτι προσεξέκαυσαν 

πὺρ ἐπὶ Μωάβ, ΜΒῖοΒ Μεγες (ΖΑ ΤΉ. ἴ. 130) ἰδκεβϑ βεογουβὶν δηὰ δάορίϑ, 
ἢ 16 πυρθϑιυϊξίοη οὗ ΚΩΤΌ ἔγοιι 31ἢ) ἰογ 8 Μωάβ οὗ (. ΑὮ οχίγδογάϊπαγν 
κυρρεβίίοη οὗ [6] 1250} 8 5ῃουϊαὰ Ὅε τηεηιϊοηςά, δίηος ἰΐ 8Βα5 σαϊηδά ἰδῇς 
Ἄρργοναὶ οὗ Ὦι., ϑ8ιγ., δηά, πες ϊηρῖγ, οὗ ΒΏΒ. (πεν πὉ3) : δοοογάϊηρ 
ἴο {Π18, ἴπ6 16 γεδὰ ΜὩ ΤῸ ἽΡ τ ΠΒ) Ἢ οὐ ξ απιὰ τε Ἰαία τυαςίς μη ε] γε 

“ὑας διοιυπ ας 77 ας Ἠτεαεδα. Ῥαίετφοη δπὰ Ηδυρι (5307.) τιδῖκεο (ῃς 
ὙΠοΪα ν. βα(ϑίδοίογυ ἰο ἐπεηγβϑεῖνεϑ Ὁν ἴΠ6 ϑδἰπιρὶας ργοοθβϑ8 οὗ οαριείίηρ 
Ἰῶσλ ἼΝ δηὰ μκΞ͵ΊῚ Ὁ  Ὃσκ 845 μιίοββεβ. Τῃα ρυποιϊιδίοτβ ὈγοῦδΌΪΥ ἰοοίῖς 
Ὁ 845 1:8 ρῇ. ΗἸρὮΙ οὗ ὑὸν (6.-Κ, 67»). Ἐοτς ἔπε ρυποιυδίίοα οὗ {πε 
»υἱχ ἴῃ 7, ἱ ἃ νεγῦ, δες α.-Κ. δοα.---34. γκ2] 5 3, (ὦ "Ψ 0332 ὉΥ 
Δϑ5ϑ5ϊἰηγ]δίϊοη ἴο ν. 5 Ὁ 

399-85. 10 οοπαποϑὺ οὗἨ Ὃρ δηὰ οδουρδίοῃ οὗἨ Βᾶ8881.--- 
ν. ΞΕ ἃς νογθδ!ν ἰἀΘητ δὶ τυ τ. 415, Ἔχοορὶ παὶς ἴῃ6 15ὶ 
Ρογβοηβ οὗ Μοϑςαϑβ᾽ βρεϑοῦ ἴῃ ΠὨῖ. βεσα Ὀδοοπια ἴπ6 32γὰ ραύβοῃϑβ 

οὗ παγγδίινθ, 8ἃ5 ἰῇ 51: Π1|}1ὰγ ἰηϊογροϊδίίοηβ ἴῃ 5 ἴγοῃῃ Ὁ... ΜΝ.5 

15 Δ γονιδίεα ἔγοαι 1. 4,3... ὙὍῇα οἶδυβα απα δὲς δορισ, νυν 1 ἢ 

ΔΡροδῖβ ἢεγα ἴῃ 33 ᾿μουρῇ ποῖ ἴῃ 8, ἰ5 ποΐ ἔουπά ἴῃ Ὠϊ. 45: 

Ὀυΐ ορ. Ὠι. 233, Τῇδ ἰδϑὶ οἷδιισα οὗ 116 ν., σμαῖ τῦϑ ῥοϑεοςϑεα 
ἡϊς απ, ᾺΥ 6 ταραγαθά δ9 8 ϑυπΙΠΊΑΓΥ ΟὗὨ ἴΠ6 συ ρβεαιθδηῖ 

ηδίτγαῖϊνα ἴῃ ζ. (εβρθοῖδν 412). Ιὴ νῖονν οὗ {με656 ἔδοῖβ 

{Πεγ σαη 6 {π||6 ἀοιδὲ {πᾶὲὶ τΠ6 βσἴογυ οὔ ὋὯρ μᾶ5 Ὀεεη 
ἱποογρογδῖεα 1 Νὰ. ἔγοπι Ὠϊ. ; δηά [ἢ15 δοσοιηΐβ ἴοσ πε ἰδοῖς 

οὗ γείεγθησα ἴο 1 ἴω 223 (οἷ. αἷϑο 14. 1159. ΤΠ τοηάδηοΥ ἴο 
᾿πϊογροΐαῖα ἴπ6 ἰοχί οἵ Νὰ. ἔγοπι Ὠς., ννΒ1οῖ 15 50 πιαγκϑα ἴῃ 

5 ([πἰγοά. ὃ 144), Βὰ5. μεγε αἷβο ἐπῆυδεηςσεά 33. Εογ ῃοΐεϑ οἡη 

16 ρᾶ55ᾶρε, 566 οἡ ὮὨϊ. 4,41. 

ΧΧΊΙ]. 1 (Ρ). 5186] Θῃσδτρ ἴῃ ὑ86 δία Ὀ68 οὗ Μοδὺ, Ορροϑὶΐθ 

δου }0.---ΤῊὴ6 ν. ἔογπιβ Ὡ0 ηδίιιγαὶ βεβαιοῖ ἴο (Π6 δοοουηῖ 

οἰἵποσ οὐ {π6 οσσυραίίζοη οὗ Βαςῆδη (2133-.-85), οὐ ὄνεη οὗ {6 
οσουρδίϊοη οὗ (π6 σουηΐγγ Ὀεΐννεεη Ασγποη δηά Παῦροῖς (2131. 832). 

[1 ὈοΪοηρβ ἴο {π6 {{ππ6γαάγὺ τυ] νὰ5 Ὀγοΐίβη ΟΥ̓ δ 211} ὈγῪ 

(6 ἱπιγοάποίοη οὗ πιαίίογ ἔγοπι δηοῖῃοσ σουγοα. 

Α4πΩ 1λ6 ολιάγοη οὗ 7ογαοὶ γοπ γι  ν6Ω {πὸ βαπια ρῆγαβα 85 ἴῃ 
2ι10.:. ὙὝὙΠ6 ροϊηξ οὗ ἀεδραγίιγε μας Ῥεδη οπιλιτεἄ ; ΡΓΟΡΔΌΪΥ 
1 τινὰς ρίνδη ἴπ {πΠ6 βουγοα 845 “16 πιοιηϊαῖηβ οὗ ἴΠ6 ΑΡδτγίπι" 

(5343).--- 716 εἰσῤῥες ο7 ΜΗοαδ[) 15 ἃ ἴδγπὶ ρεουπατῦ ἴο Ρ (265 ὃ 

412 ηγ8.δὺ ,5Ἱ 2613, Γι, 441.:8, ἴο5. 1353). [( ἀεποῖθβ [Πε 
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ἴονν σουηίγν Ε΄. οὗ ]οτάδη δηά ἱπιηηεαϊαϊεῖν Ν. οὗ ἴῃς Πεαά 

5684. Τῇα σογγοβροπηαιϊηρ ἢδι σοιπίγΥ οὐ {πἢ6 ὟΝ. οὗ Ἰοτγάδη 

τνεηΐ ὈΥ {πὸ πηι οὗ ἴῃς βδίερρεβ οὗ Ϊδγίομο (05. 413 κ10 (Ὁ); 

2 Καὶ 25ὃ -Ξ  ἴἴοεγ. 298 τῷ 5 )8]). ὙΤῇε “26226ς οΥ οαδ εχϊεπάεα δὲ 
ἰεαϑί ἔγοπιὶ Βϑίἢ- Θϑβιπηοῖ ἰο ΑΡ6]-ΘῃΣ πὶ (2349 η.)}, ἀπά 16 
ἴεγστῃ ηο ἀουδί σονοῖα {π6 ννῃοῖς οὗ [πΠ6 ὀρθὴ ρίδϊη ἔγοτλ αὶ ἴο 

7 πι|65 Ὀγοδά, ἰἸηΐο τνδιοῦ {πὸ Τ]οξάδη νδ]οῪ ὄχραπάβ οἡ {πε 

Ε., 50Π16 9 πι|1165 ἔγοπὶ ἴπ6 πιουτἢ οὗ {πΠ6 γῖνεσ. Τῆϊ5. ρΐδϊη 

15 οονογϑα τυ ἢ ἴγθος, δηά νὰ] ιναϊοεσοα ἢ βεα Ὀγίνογ᾽β ἢοΐα 

ου Ὠΐϊ. 443. 

ΠῚ 770] [τ 19 οδίγ. (Ο.-Κὶ 1251), βἴποα ἴῃ ὕῬγοβα ἴξ αἴννδγβ ἰδῖτεβ ἰῃς 
τί. νπδη δρϑοϊυίς. Τηα ρῆτγαβε {ππ5 πιο 2.6 7ογαάίαν ο7 7εγέοδο, ἱ.6. 
ἰῃαὶ ρατγί οὗτδε Ἰογάδῃ ᾿νδιο ἢ ον" 8 ἴῃ 1πῸ περ ὩΡουτγῃοοά οὗὨ [ἐγῖοδο. 

ΧΧΙ]. 2-Χ Χ]|Ν. 25 (ἸΕ). μοαῦ απο 7.γασί. 

ΓΠΙΤΕΒΑΤΌΟΕΕ. --- ΚΝ εγβδοδυῖς, Φισσεγίαίο ὧδ ογασμὶς δέσανε (1774); 
Ηδεηρβίθηθεγν, Φὲ6 σεεολέολίς βεδαγης π|. δοίη Ἡγεϊσοαρμρσεη (1842) : 
Εοίηκο, εἰ γᾶρθ “72 Ἐγζίανγρρ ὅος 417. (τ8:5) ἵν. 179-287; ἘΕνναϊά, 
7αλγδιέδοδεν ἀτν δίδι, Ἡγέσεδοηδολαζέ (1856), νι. 1-4)τ; Οοτίῖ, Φέςῥωίαϊίο (6 
ἢεγέοορε Νηη. πα εξ, 2- πα ίυ. (1860) ; Κα Ι5οἢ, 81δ16 δίπμαέες, ρατὶ '. (1877); 
Κυεδηςη, “ΒΙΙεδπὶ᾿" ἴῃ ΖΆ. Ζέγά. (1884) χν!. 497-540 ; Λνε  Παυβοη, Οο»ι. 
111-112, 246-251; δὴ Ηοοηδοίκευ, “" Ουεΐηιε5. ΟΡ ϑβεγναίίοῃβϑ Οτγίταυεβ 
ΒΓ 165 ΕδςοΙ[5 σοησεγηδηΐ ΒΙΊε απ" ἴῃ 26 Ἡωμδόοη (1888), νὶϊ. 61-,)6.; ΕὙΔΏΖ 
Ποϊζϑοῦ, ““Ζυτ ἡρυσδίρη [ἰἰογαίΐυσ ἅδον ἀση ΑὈβοδηϊε ΒΘ απὶ" ἴπ 

Ζείέξελν. Χ Ζέγολ. Ἡζέδο. (1888) ρρ. 117-126; ΟἸεγηθ, “"ϑοόχπις οὔ σαὶ 
ὈΠἜουϊ 165 ἴῃ ἴῃς Ομαρίεγβ οὐ Βαϊίαδπι ἴθ Ἐχροςίίονν» ΖΤίνισς (1800), χ. 
4909-.402; ἸΝοβεγβίη, δὲ Ἐοϊμλεὶξ ὅν Β΄ ανιοῤγολε (900); νου ΟΔΙ!, 
Ζιεανεποησοέζιριρ, τι Πἰογάμη  αον Βέἰσα»η- εγίζοῤε (900). Εοτν οἵδπογ 
οδγίιος ᾿ἰογδίυγα, 566 Ἐείηϊτε, οὗ. οἷζ. 205--207. 

ΤΠΗΕ στρ] 65, ἔγαϑῇ ἔγοπιΊ {πεῖὶγ σοπηαιοδβῖ οὗ ἴὯ6 Απηοτγιῖθς 

(223), ἀγα ποιν βεϊἰδ ἃ ου 1π6 Ὀοτγάεγ οἵ Μοδῦ, δηὰ Η1] Βαϊαϊς, 

κιίπρ οὗ Μοδρ, δπά ἢΐ5 ρεορῖίθ ν τ ἔδανγ (ν.5Ὁ). ὍΗΘ Μοβδδθῖζες 
ργθραῦα ἔογ Ὀδίι6 (ν.δ 11); Ὀὰῖ ἴῃ ογάδγ τπδὲ ἢἰβ υπάογίακίηρ 
ΠΊΔΥ ὃδ Ξιισσεδβία!, Βαΐαῖς βοη 5 ΠΠΘσϑοηρ γα, οαγγγίηρ' ἃ 5.140 ]6 

ἔδεε ἔογ {πε βεγνιοα γεαιγεα (ν.7), ἴο ἃ [ογεϊίρ θοῦ ἡ ῆοβϑ ΠΔΠ16 5 

Βαϊδδαπὶ, πα ννῇο 15 ἀϊϑ! ! ηρ αἸσῃεα ἔογ {πΠ6 εἤεοί οὗ Π15 ουγϑοίηρβ 

Δηα ὈΪαβδίηρϑ, [παΐ ἢ6 ΓῇδΔΥῪ σοπτα δηά ἔογπδιν ογδα [5 γδε] 

Ὀεΐοσγε ἴμ6 ννᾶαῦ Ὀερὶηϑβ (ν.δ 11), Βαϊίδαπι αἱ ἢγβί τεΐβας οἡ {6 
στουπά {παῖ Υδῆννεῖ ΠΠΠοΙΪάς Ηἰ5 ρεγπιιβδίοη (ν.85:-}8) ; Βαϊαϊς 
5ΒΕη645 ἃ πΊογα ἱπιρύαϑϑῖνα δ αβϑυ (ν. 5.17) ; Βαϊδαπιὶ τασοῖναϑβ 
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Ὑδῆν εἢ᾽ 5 ρεγπ)βϑίοη ἴο ΡΌ, Ῥυΐ οἷν ἴο ὅο 85 Ηεδ {6115 ΠΙπὶ, 

Δηα ροε5 (ν.}92), Οἡ [δε ννᾶὰν Ὑδῆννε πιδηϊξεςῖς Ηἰ πιο] ἴο 
Βαϊἶδδπὶ δηά [115 455 (νι οἢ τι γδου]ουϑῖν δα άγεβϑας 115 πιαϑίετ), 

δΔηα πηλίκος ἱρόν Ηἰ5 δηρεσγ ντἢ ἢἰπὶ ἔογ σοϊηρ; ΥὙδηνεῃ 

δῖνεϑ δὶπὶ ρογη 5ϑῖοη ἴο ΡῸ, Ὀυῖ οἷν ἴο σρεὰκ νῆδϊ Ηδ [ε]]5 

ἴηι (ν. 33:35). Βαίαϊκ πηθεῖβ Βαίδδπι αἱ ἴπε ἰγοπίοσ οὔ Μοδὺ 
(ν.3δ) Δηά εδἀ5 Πἰπι βυσοεβϑίναϊυ ἴο Κιγ δίῃ -υβοῖῃ (ν.89), “τε 
δε οὗ ϑορῆϊπι οἡ ἴπ6 ἴορ οὗ ΡῬΙ5ρ' δὴ" (2315), αηὰ τε ἴορ οὗ 

Ῥεοσ (2353). Αἱ δδοῦ ρίδος ἢῈ βῇονβ Βαΐίδαπι [6 [5γδεὶ τες 
δησαπιραα Ὀεΐονν, )ἀηα δηάδανοιγα ἴο νεῖ ἢἰπὶ ἴο ουγδα [Π 6 πη]. 

Βυΐ οὔ εδοῦ οὐσοδϑίοῃ Βαϊΐδαπιὶ ὑσοποιπηοας ἃ ὈΪδβϑηρ, ννὩϊοῆ 

ἰῇ ΘΝΕΓΥ οᾶδῈ σοηβιϑίβ οὗ 84 ροεηὶ οσοϊεγαίίηρ ἴῃ6 ῥγοβροσιῖυ, 

Ῥτεβεηΐ οἵ ἔαΐυγε, οὗ ἴβγδεὶ (237:10. 1δῦ-ϑε. ,μδ0.Ὁὺ ΑΠοΣ ἴδε 
βεοοηά Ὀ]6ββίηρ, Βαΐαὶς 1845 Βαίδαπι 58Υ ἠοϊῃίηρ ξυγίπεγ (235); 

αηὰ δῇϊαγ ἔπ τπῖγά, δι45. ἢϊπὶ ρῸ δοπια (241). Βαίδδηιν, μον- 
νοῦ, Ῥεΐξογα ροΐϊηρ' ποπὶα (2433) γεοϊΐεβ. υῃϑοϊοϊϊθα ἃ ἐουγίῃ 

ροδχ (24.50.19) ργααϊοτηρ ἐπα υἱ απιαῖα ἀδβισγυσίίοη οὗ ΜοδΡ ὃν 
Ι5γδεῖ, δηὰ ἃ 5: Π|}|Ὧγ δία ἔογ Εάοῃῃ. ὙΝΣΠοιε δὴν ἀδπλις ἔγο πὶ 

Βαϊαῖς, Βαΐβδαπι ἔχ Π6Γ γθοϊ 5 γος πιυοῇ 5ῃογίεγ ροδπιβ, ργα- 

ἀϊοιίπρ τῆς δίς οὗ ᾿Απιαίδῖς (ν.39), [6 Καπιῖες (ν.3:}), Αβϑῆυτγ 
δηὰ Ἔδοτγ (ν.3}). 

ΘΟΟΝ 15 ἃ ὑγίοξ δηδῖγϑίβ οὗ ἔπδθα ομδρίογϑ ἴῃ {παῖς ργαβεηΐ 

ἔογτηι ; ἰξ ΠαοαβϑαΓΪΥ ἰθαᾶνεβ σογίδιη ἐπίηρθ, συ ἢ 845 Βα βδηι5 

σουηΐγΥ δηά ἴπ6 γθάβοῦ οὗ Ὑδῆν δ᾽ 5 Δῃρ ψἸὮ Ὠϊπὶ ἔογ εις ν᾽ 

ουξ ου ἢ15 Ἰουγηαυ, οΟΌβουζα οὐ δπι σου 5 ; ἔοσ ἰὴ [Π656 γεβρθοῖβ 

1{π6 ργεβεηΐ πδγαίινα 15 ἰἴβεϊ ἢ οῦβουγθ. ΤΠ15 ΟὈβουγν 15. ποῖ 

Ιεββδεποα Ὀυΐϊ δηπμαπηοθά ὈΥ δἰϊεπιρίηρ, ἃ5 85 ἔογωδγν {πε 

ουδίοπι, ἴο ἰηϊεγργεῖ ἘΠ15 παγγαίῖνα ΌὈΥ τῆς 4]1υ5οη5 ἴο Β4]Δλπὶ 

ἴῃ. 415 16. Τὸ ἴπδ6β6 οὐϑουγ165 δαγίιεσ ἰπἰογργείεγ ἀανοίδα {86 
αἰπιοσῖ ἰηρδηγ,. Βυῖ ἴῃ νη. Τῃα οὔβοιγιτ65 ἢανα Ὀδθη 

οσοδϑιίοηθα ὉΥ ἴδ6 οχιβίθησα ἴῃ ἔς ΟἿ. οὗ ν]άεϊν αἀἰθβεγεηῖ 

σίογ 85 δροιΐ Βαΐδαπι. ὙΤνο οὗ ἴπεϑα αν Ὀδθθη οοπιθὶηδα ἰῃ 

{π6 ργεϑδθηὶ παίγαῖῖνθ. ὙΠ πα γοοορηϊίοη οὗ [ἢ]15, βοπια οὗ 

τῆς αἰ βηου 165 οὗ οἱάδσ ἱπίογργθίοσβ ἀἰδαρρεασ. Βιυῖ ἠοΐ δ]]. 

[1 [5 ἱπηροβ5ι 016 ἴο γεοονοῦ ἴῃ ἀδίδ!}! δηὰ νυν δὴν οογίδιπίυ {πε 
οὐὔρίηαὶ ἔογπ)ϑ οὗ ἴΠ6 βίογιθς. ἤδγα σοπῃηριπαᾶ. Οοηβααυθηίίυ, {86 

ἱπτογρτγαϊδίιοη οὗ ἔμθβε ομδρίοθυϑ 5111} γεπχαΐηβ δῇ ἱποοπιρ εἴα ὶν 

Ξοἰνεα ρτοῦ 6 πη]. ᾿ 



ΧΧΊΙ]. 2-ΧΧΙΝ. 2ς 200 

ΤΠ ἡδγγαῖϊνα, Δἃ5 αἀἰβε ηρι πη εα ἔγοπι [Π6 ΡΟΘΠΊΚ τυ] οἢ Ιἴ 

σοῃΐδιηδ, 15 σογίδι εἶν ἃ σοπιρι!ἴϊοη ἔγοσπι δἱ ἰοαϑὶ ἵἴννο 5ουγοθϑ. 

ΤὮΙ5 Ἄρρθδῦβ πτοβί οἰδαγὶν ἰῇ ο. 22. Ηδστγα ἴῃ πιοσῖ σοηβρίσθοι5 

εντάδποα οὗ σοπιρι] δου 15 5 ἴο!]οννβ5 :---() τῆς ἀουδ]δῖ ἴῃ 2235 
δαηὰ ὅδ, (2) [πα ἰγγείθδνδποα οὗ ν. Ὁ αδἴϊζογ ν.3; (3) τε ᾿ἱποοη- 

βἰβίθηου οὗ {πὸ ἵνο ἀεβπιτίοηβ οὗ Βαϊβαπι᾽β μοπια ἴῃ ν.ὅ, οπα 

οἴαυιϑα οἰ δοίηρ ἴἃ οὐ 6 Επρἢγαῖθβ, ἴπ6 οἴπαγ η “΄ ἴδε ἰδηά οὗ 

ἴῃ6 οππ!άγοεη οὗ Απιπιοη᾽ (530 τεδὰ στ (ἃ); δπὰ (4) (δε 
ρδγ4 1161} 15πὶ δηὰ ἱποοηβδιβίθπου οὗ ν. 3 856 Ὑν| 1} το οὗ νῆηδὶ 

Ρτεοθάεβ. Α πυπιῦεῦ οὗ 5πι|δ]16τ ροϊηΐβ, βοἢ 85 {πὸ ἀϊογεηῖ 

ἴεγπβ υϑεοὰ ἔοτ Βαΐδϊκ᾽ 5. πιεϑϑδεηροῖβ, ἴακεὴ ἰορεῖῃεγ, αἷ5ο 

ΒΌΡΡοτί ἴπε6 σοποϊυδίοη παῖ {πῸ παγγαῖϊνα 15 σοπηροϑίῖθ, [που Ρ ἢ 

ταίζθη βερδγδαίεϊυ βοπηα οὗ ἴπεπὶ πιρῆῖ Ὀ6 οἴπογνν δα οχρίδι ποὰ 

τ μουΐ ςογίοιις αἰ βίοι γ. ΑτΥ αἀείαι!οα δηδῖγϑῖς πιυβὶ οὗ 

ποοΘϑϑιῖν ἰαγρ εἶν γαϑί οὐ {15 [655 σοποΐασινα νι ἄδησδ. 

Ουϊῖς {π6 πιοβσί ἱπηροτγίδηϊ οὗ ἴῃε ροϊηϊβ πιεητ οηδα ἴῃ ἴῃ 6 

ἰαϑ ραγαρτδρῇ ἰ5 ἴῃς ἱποοηβίβίδεηου οὗ 225 5 5 δηᾷ [ῃ6 ργεοεάϊηρ 

βϑοϊΐοη. ΤῊΪβ οοηβίβίβ πιδίηϊγ ἴη {πε ἕδος {πᾶ ἐπ υ.20. δαίααρι, 

λαυΐηρ γεσεῖυσαῖ Οοα' 5 ξεγγμΐδοιοι [0 ρΌῸ, ἐς οπ ἤτΐς τοαν σοσορεραηῖρα 

ὃν ἐδλό 2γίέροος οΥΓ Βαίαξ, Ὠοτοαβ ἐπι υ.55 Βαίαα»ε ἴς οπ ἀξς τον 

αοσοογπραρῖσα ὃν ἐτῦο ϑογυαμές, πα τοΐλοι λαυΐηρ γεσοίυεΩ 

Ῥγαλεσοὴς ῥεγηιΐδδίορι  ἴογ ἴῇαῖ 15. ἴπ6Ὸὸ οὈνίοιι5 πιεδηϊηρ οὗ 

Υδῆννεἢ᾽ 5 δηρογ. 

ΤΠΟΓΟ 15 ΠΟ συ σος οοποίπξῖνα ον ἄάθησα [δῖ ο. 22 ἢ. 15 ἀδτινεά 

ἔγοπι ἔννο βδοιισοθβ. Βυῖ 2255 Ιοοῖκς κὸ ἴῃς οτἱσίηδὶ σοποϊυβίοη 

οὗ ἃ πδγγδῖϊνα ; {86 βἰδϊοπιθηξ ἰῃ 24}, ἰπμαὶ Βαίδαπι “" ννεπί ποῖ, 

ἃ5 δἱ οἴμοι {1π|65, ἴο δϑοῖς ἴογ δηομαηϊπιθηΐϑ,᾽ αδἰίδοῆας ἴο 

ποιμὴν τπ8ξ ργϑοθάβϑβ ; 24}: τῖρῆϊ ννῈ]} ᾿ἱπιρῖγ μὲ Βαϊΐδαπι 

πον, ἔογ {π6 ἤτοι {1π16, 5665 ἰϑγδοῖ, δηὰά ἴογ (6 ἤγϑι {1π|ι6 

ΓΘ 411565 Ὑδῆνπ᾽ 5 ρυζροςα ἴο Ϊεβς ἰϑγαδὶ, ἴῃ ΏΙΟΠ οδβε ἴἴ 

οουἱά ποῖ ἢανο Ὀδδη ἔπε οΥἹρΡΊΠδὶ βθαιοὶ ἴο ο. 22. Τδ6 τοροι!- 

[ἴοη οὗ 2225 33 ἴὴ 2489, δηὰ {86 ροδβίροηπειπδηΐ οὗ Βαϊδδηι' 

βοΐδπιη ᾿ηϊγοάαποίίοη οὗ Πἰπι56 1 (243. 16.) ἐο τῃ6 {πϊτὰ δηά ἔουτιῃ 
ΡΟΕΘΠΊ5, 50 ἕδνοιυσ ἴπΠῸ σοποϊυβίοη ἰΠδὶ ο. 22 δηά ο. 24 ἂζὰ ποῖ 

π6 τνοτῖς οὗ ἃ βίηρίε ντιΐοσ. 

Μοβῖ ντιίεγϑ, " Ἐπογείογθ, ἂγα ἢονν δρτεαά πὶ ἴπδ ρτοϑθηῖ 

Πδτγδνα 15 ἃ σοιῃρ!] δέϊοη ἔγοπι ἴπ 6 ἔννο βουγοθβ Ϊ δπὰ Ε. 

δ΄νς,, Ὀϊ., Κιὶ., είνεν, Οογη., Βασοου, ΟΗ., Αἀεϊ5, Μοοτε (52. ,χ445). 



210 ΝΌΜΒΕΕΒ 

ΚΑΙΊ5 ἢ, ΚΚυαδηδη, ϑιουσγηαρεῖ, δηά νοη ΟΔ[1] ἰακα πιογὸ οὔ 659 ςοῦ- 

5 ἀδγδῦ]ε Ἔχοερίίοη ἴο [818 οοποϊακίοη, [ΚΔ] βοὴ δγρυςά {παΐ Νὰ. 223-245 
δραγί ἔγοπι ἔννο Ἰπἰεγροϊδι εὖ ραϑϑαρεβ (2225. 5 δηὰ 24.8.3) [ογπιθα δὴ ᾿η66- 
ροπάςηϊ Ὀοοῖκ, ἀδίϊηρ ἔγοπι ἰἢς αρε οἵ αν, δηὰ πδά πο σοηηεοίίοῃ νυ τἢ 
ον 1 οτ Ε. Κυεηθη σοπι68 πϑᾶγογ ἴο ἴδε σεηογαὶ ροβί[οα, Ὀυΐ ΠοΙ]άς 
ιμ8ῖ (6 βοςίου 85 ἃ νος 15 ἀογνεα ἔγοπι Εἰ, τνῆο Ὠιπ156} Γ ἀενοα 2255. 5 
ἴγοπι Ϊ, ἀπά ἱποογρογαίςα 1 νὴ} Ὠ18 παγγδῖῖνθ. ΨΜόοη (411 πιαϊηϊαϊπϑ {1541 
223. 5. )λ1π6. 11:-|8 ὃς φοιῃρ δα ἴῃ ἰἢ6 υδϑ0υ8] πιαπποῦ ἔγουι [ δηὰ Ε, Ὀσὶ ἴΠδῖ 
24.5-24325 τς {πε ννοτὶς οὗ ὄνα ϑ8ϑυσςοβοῖνα εαϊίογϑ 411 ἰαΐεγ ἤδη [Ε, δπά {μδῖ 
41} ἴῃς ροδπηβ, ἱποϊααϊηρ 2370. ἀγα ροϑβί-εχῖ!ο. Βοίῃ (ες βουγοαβ (Ϊ δηά ΕἸ), 
"6 (αγίμον ἀγριδ5, γεϊαίθα οὴθ ὈϊΪεβϑίηρ οὐἱν, δηά ἴῃ6 ογίριηδὶ σοπιριϊεγ 
(1Ε} γεϊδιπεὰ {π15 ἐεδίΐαγε οὗ ἴπ6 ϑίογγ. Νον, ἰβδὲ ἴῃδγα 15 ϑοπια εαϊογίαὶ 
ννογκ ἰπ 23.5-2..35 15 ΠΙΡΏΪΥ ργοῦδοϊς (Ξε Ὀεῖονν οὐ 2439. ; 56ς, (αγίῃετ, 
ΟΗ.), Ὀυϊ δοηλε οὗ ἴῃς ξεδίυγοϑ γείογγεά ἰο ἴῃ {πε ἰδϑὲ ραγαργαρῇ Ὀυϊ οπς 
τὸ τοὶ νν61]1] δοοουηίεά ἔογ ΌὉΥ ἔδα ἰποοτγ [δὲ (ἢ6 ννῇῆοϊα οὗἨἉ 1158 βεοϊίοῃ τῦᾶϑ 
υτἰτθη ὉΥ εὐϊίοτβ Ὀείογα ννῇοπι 223-235 δηὰ 23} ΔΙ γεδαυ ἰἴδὺ ἴῃ 115 ργεϑεηὶ 
ἔογαι : ἴῃ ραγίϊσυϊαγ, ἴἢς ἔεγπιβ οὗ 24} δηὰ Βαδίδαπι᾽ 8 56! ϊηϊγοάυςίίοη ἱπ 
{πῸ {π|γὰ απ ἐουγίῃ ροεη]5 ργοβϑεηὶ 845 πιυςῦ αἰ ΒΠου Υ ἴο (Π15 ἰὨΘΟΓΥ 845 ἴο 
[86 1Πποογὺ μδὶ {πΠ6 ομαρίογβ ἀγα ἃ ὑπ|γ7. ϑίουσγηαρο} 5 (ἤδογΥ ἰ5 {παῖ ἴῃ6 
ὑνῆ 16 βδεςίίοη σοπϑιϑίϑ οὗ {π6 ννογίκ οὗ ΕἸ δηά δα α!οηβ ὃν ΕΞ ΠΟ ἄγε 
ἀϊπεϊηριυ ϑηοα ὉΥ (6 υ8ὲ οὗ [6 αἰνίης παπὶα Ὑδηνεῆ, δηὰ οοπϑὶϑὲ οὗ 
228- 15. 184. 22:25. 28. 4ι,3-6. 12. Ἰξαᾳ,. 1817. 36. ὅλας, 2.11. 11β0. 120. 13 (7)ς Α΄ (1800) 340 ἔ.: 

Ἐὐιτυαπαάεγηρ, 72, 103-05). ΤὨϊβ 15 αἷϑο οροῆ ἴο βοπὶὲ οὗ ἴπε ἔογε- 
ποίην οδ]εοϊίοηβ, δηᾶ δηϊγεν [4115 ἴο πιεεὶ τῆς αἰ βου γ ργοβεηίθα ὉΥ 
225. 5. δηὰ δα565 τῇογε ἰῆδπ 8 βαίες οὐ δε υ56 οὗἩ πε αἀἰνὶηα δ πιε5 (566 
θεῖονν). 

[εἰς ἴγτ6, ἢοινονοσγ, {πῶλ {Π1Ὸ σπαγδοζογιϑίος οὗ Γ᾿ ἄσγὰ πλοῦα 

ΔρΡρδζθηῖ ἴπδη ἴποβα οὗ 7.0 Βυΐῖ ὈῬεΐογα δἰζεπιριπηρ ἴο ᾿Ἰηαϊοδῖα 

κ(ἴ6 ροϑιεῖνα ἱπαϊοδίοπϑ οὗ οἰἴδοσ οὗ ἴῆ656 βδοιιῦοθβ, 1 15 πδοθϑ- 

ΒΆΓΥ ἴο σοηδίάογ, ἴῃ ἴῃ6 ἢγϑι ρίασο, ἔγοπι ἃ ριυγοὶν ἰαχίυδὶ ροϊπῖ 

οὗ νίονν, [ῃ6 υ86 οὔ ἴπ6 αἀϊνίπα ἤλπι6θ5. ΤΠ αἰνῖηα ἡδπ)6ς ὑςοὰ 

ἴῃ 3 ἀτε : ψαλεοθῆ, 29 ἔπιε; Οοα (Ὀπρκ(Π)), ο τἴπηθβ, ἀπά αἷβο 

ἀνῖοθ νι ἃ ϑυχ; Οοά (δ), 8 {Ππ|65; διλσηααϊ, ᾿ψῖςα ; δηά 

Ἔίομ, οὔσθ. Τῇ ἰαϑὲ ἴῆγεα πιᾶν Ὅς αἸ5π||556 ἃ ἔγοπλ οοηϑιδγα- 

τςἰοη ; ἴογ δ πουρ Ὀοϊῃ (ἃ δπὰ ὥὅ ρῖίνε Οσοα ἴογυ ϑλασίαξ, 

{Π6ῦ6 18 ΘνθυῪ ρυοθ δῦ ν παῖ ν πογανοσ {Ππ656 τῆγεθ οσουγ, 

30 τερτγεβδθηΐῖβ ἴπ6 οτρίηδὶ ἰαχὲ (δλαώηαΐ τ ὁ θεὸς ὁ ἐμός ἴπ 
αη. 4955; ΕἸ δλαάαὲ ταρϊατῖν Ὀδοοπηαβ ὁ θεός μου, σου ἴῃ 
τῆς Ηδχαΐευςοῃ). [πῃ {πΠ6 υδ6 οὗ Καληυσὰ απὰ ἘἸολί»ρι, οὐ 18 

οἴμαγ μαηά, 320 ἀοεβ ἠοῖ αἷνναυβ ρύεδθογσνθ 50 δεῖν ἃ ἰεχὶ δἃ5 

5. οὐ (ἃ. 

Το νατίαιίοηϑ οὗ 9 ἔγοπὶ 3} τὸ 845 [Ὁ] ονϑ :- 
5. [48 Οὐπὺν ἰπϑίεδα οὗ {{Ἰὸ π1π' οὗἩ 328 ἴῃ 2,3, 

»» » ὈΠΌΚῚ ᾽ "ἢ »Ἅ 225. 



ΧΧΙΙ. 2.-ΧΧΙΝ. ,2ς 411 

5 μᾶ48 “ΠΣ πκῦο ᾿ηοίςδα οὗ [δ "15" οὗ 71) ἴῃ 245-19 
ἘΠ παν ᾿ ὈπὺΝ ,, 225 
»» », ΄πῦκ Ἴκθο ᾿" »,.2ὔ 225. 

55 δ5 ἱῃπγουρδοιϊ .υο ἴοτ πὶ δηά Ἰσιδ] ἴοτς οπδχ(5). Ὑῇα νατὶδ- 
ἰοτ5 οὗ (α ἄγε δ5 (οἷΐοννβ :- 

(1) (δ) θεόςξε. δ᾽ 1ς {{π|68 νυἱπουὲ νατίδηῖβ (δ εϑίες 2.5). 

(2) " 3. » 8} ᾽" 
(3) ὁ Ἐν ἰβεξβι κα 2. ν᾽» " ." 

Τῆς ἰησίδηςο5 οὗἉ (1) δὲ 2233. 33. δὼ 85. 25. δ. 12. 16. 36.218 Τῃ 2η8 ὁ θεός --Ξ 

τοπν, Βαϊ ἴῃ ἴΠ6 ραγδ]16] {πὸ Κεξ ῦκ. Τῆς Μ95. 5ιιρρογίίηρ Κς ἴα 186 5ἰχ 
ς2.565 οὗὨ (2) διά (3) τὰ 85 [οἱ]ονν5 (ογϑῖνος ἠοῖ οἰἰοα τννῆσπ τἢς γοδαϊης ἰ5 
εὐρούϊεά ἴῃ [αραγας6) :---(2}) ἴῃ 222, ,; ᾿π 223, 4... 74... 8μ 1ο6. 124; ἰῃ 
228), ΒΙ,; (3) 'π 225, τό. 73; 2235, ΕΝ 52. 71. 

ΤΒε δοϊ {μδὲ ἰη {1 στοαὶ πιδϊογιν οὗ {Π οα86ὲ5 5 ἄρσγθὸβ ΜΠ Ἀ) 

αρϑδιπβί (π᾿ 5 (δ) ὃς τνου]ά ὉΥῪ [1561 οαϑὲ ργανα βυβρίοϊοῃ οὐ (Χ᾽5 γοδάϊηρςξ ; 
αι τ1πεἶε 15. ξυγίμεν ονίδεποο οὗ (᾽5 ἰδηάεπου μογα ἴο υ86 ὁ ὃς; ἰδ ἴξ 18 
ὁ θεὲ τῃδι ἀρροᾶγϑβ ἰπ ἴῃς ἰηϊεγρτγεϊδείοη οὗ "Ἐν ἴῃ 253, απ, πδίυγα!ν ἰηάεεά, 
ἴω ἴῃ6 δὐάπιίοη δὲ {πὸ δηά οὗἉ 245 (ορ. 242 1 απὰ (ἃ). 

11 οΠΠονν5 (1) ἐμαὶ δὴ υπϑυρροτίεά τερύϊηρ ὁ θς ἴῃ (ἵ 158 νϑ]υθῖςβϑ ἃ8 
δνϊάσπος οὗ {πΠ6 οτρίηδὶ γοδαάϊηρ ; (2) {πὲ δυςῇ ἃ γελάϊηρ δα ἀ5. {π||6 οὐ 
ποϊπίηρ, ἴο οἰποτ ονίάεπος ἑδνουτγίηρ, δὴ οτὶρίπαὶ γεδαάϊηρ οποκ(Π); Βαϊ 

(3) τλδι τυβογανοῦ (ὁ) ἔς ἀρρεᾶγβ ἴπ (ζ, ἴὲ ἀδβεγνεβ δἰϊεηϊίοῃ 88 8 ροϑβϑβί δίς 
τηἀιοδίίοη οὗ ἰδ οτρ ηΔ1] ἰοχί, 

Τῆι5 οα ρυγοῖγ ἰοχίιαὶ ρτοιιηάβ (1) 11 15. ΒΙΡΉΪΥ ργοόρδῦ]α 
{δῖ ἴῃ 22235 γαλεσσλ (5. ἀπά ἱπιρογίδης Μ955. οὗἉ (1) 15 δῃ δδι]ον 
γοδάϊησ ἴμδὴ Οοά (3Η); (2) ἴῃ 248: 35 Οοώ (5) 15 δ ἰεαξί δ5 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ οτρίηδὶ δ5 γαλεοὶ (1Η); (3) ἴῃ 229 Κγαλεσολ τελὰ ὉγΚ 
οογίδίη Μ995. οὗ (ἃ πᾶν ροϑϑι οἷν 6 δαῦίογ ἴδῃ Οοά (3Η). Ἰπ 
ΑἸ] οἴμεῦ οᾶβθβ 32 ργορδῆϊν ργεβθηῖβ ἃ ἰεχί δδγίογ τη (ἃ, 

τπουρἢ 1ἴ 15 511], οὗὨἨἁ σουγδα, ρεγίθος ΠΥ ροβϑιδία ἰΠδὲ ἴῃ οογίαϊη 

οαΞ65 (ἃ σχοοϊαοπέαίἪν τονοτῖβ ἴο [6 οχί οὗ {6 δηποιεηξ βουγοα. 

Βυὲ {πδῖ 15 ποῖ ἃ αιδϑίίοη οὗ ἰοχίμδὶ ογ 10 1511]. 

{1} θὲ οοηνεηΐϊςοηΐ ἴο ἰΔδυϊαῖο ἢογα τΠ6 υδᾶρΡὲ οὗ γαλινελ αὐπὰ Οοα, 
γαλητελ 15 υϑοὰ (γεδαϊηρ ἴΠ5 ἴῃ 2233) .-- 

(α) ἰῃ παγγαίϊνς, τ6 {{π|65--2223-85 (14 {1π|65} 245. 15 Δα; 
(δ) ἢ δρεεςοῆεξ οἵ Βδίδαπι, 12 {ἰπ|6ὲ8 (ἔνγοὸ ἀουδί[0])--- 225: 13.18.19 

212 (5. Θοαὴ ὃ. 13.31.28 (5. Οοαῆ 245 13 ὁἐε, 

(ε) ἴπ βρθϑοῆδβ οὗ Βδϊαἱ.---24}}, 
Οοί (ο"ποκ(5)}) 15 υϑεά--- 

(α) ἴῃ παγγαῖϊνο, 6 ἐἶϊπι68--- 229. 10. 13. 30. 2.4. 243, ἴῃ 223 βοπὶις δί55. οὗ 
(ἃ τεδλὰ ναλιυεῖ:; 

(δ) ἰἴῃ β8ρεϑςῆθϑ οἵ Βαίβδδηι, ἱννῖος (228 2457), δηὰα {ἰὐνῖος Ὀεϑις5 ἴῃ 5 
(24: 35). 

Νο οοποΙυβῖνα δηα σοπιρίεἴα ἐχρίαηδίίοη οὗ (15 υδαχα οδϑῇ ὃς ργίνεη, 
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ἴι ἰ5 ραγιἷϊν ὅσες ἰο ἔπϑίοη οὐ βδοιγοθβ; 1 15 πεύπαρβ ρδγιϊν ἄυδ ἴοὸ 8π 
εὐϊϊογία! ρῥγίποῖὶρὶα ἱποοιηρίείεϊν Τοαγγεαὦ πγουρσῃ. [τ ἰ5 ἴο 6 οὈϑοεγνε 
(δὶ ἴῃ 2221 Οοα ἰ56 σοηβίϑίθητν τδοὰ ἴῃ ἴῃς παγγαίϊνο, αλλ ἴθ {πὲ 
ΒΡΕΘοἢ 65 οὗ Βαϊίδδπι. [1ἰ 18 ροβϑϑιῦϊς παῖ σοα 5ἰοοά οτἱβίθδ!ν τῇ (σοσιε οὗ 
ἴῃς βρεδοηδβ, δηά ἢ485 ὕὈεοη ἀδ]Ὀεγαίεϊν διιεγεά ὃν δὴ εὐἀϊίοσ ἱπ ογάεγ ἴο 
ταᾶκα 1 εἰεας ἴῃδὶ Βαΐδδπι οννὲβ ννπαΐ δ ἢα5 ἴο 54Ὺ ἴο ἴπε Οοα οὗ Ξγϑοὶ 
(0 1.). Τῇε ρτἰποίρ!ς ἰ8 ποῖ οαγγίεα τγουρῃ, ἴον ἴῃ 2288 2257 τῆς γεβδαϊηςσ 
Οοά ἰ8, οῃ ἰεχίυα] σγουηάβ, Ὀεγοπα βυδβρίοίοη ; ἴον ἃ δἰ παν ἱπσοπηρίεῖε- 

Ὧ685, 566 (Χ, ρατγίϊουἱαῦῖν ἴῃ 22330-5. τυῆοτα θς (ακε8 ἴῃς ρίδοε οὗ “Π' αὶ 
ἰΐπια8, δυὶ Ἐς 18 δ] οὐνεὰ ἴο Ξίαπα ἰῃ 2279, 

Τῆδ οοπϑδίϑῖθηΐ ὑ86ὲ οἵ Καλιοολ (13 {{π|ὲ5) ἴο ἴπε6 Ἔδπίϊγε 
ΘΧχοϊυβίοη οὗ σοῶ ἴθ 22535:35, δηὰ (6 σοποϊσίεηϊ υ56 οὗ Οοα ἴπ 

1Π6 παγγαῖϊνα ραγίβ οὗ 225 51, ἔανοιγ γεΐογγιηρ 2255. 5 τὸ , δηά 

1ῃς6 ρατγίβ οὗ 2253] οσοηϊδιπίηρ Οσοα απὰ ἱποοηϑισίθηϊ τῇ 225. 

(5Ξε6 αῦονε) ἴο Ε. Τῇδ οηἷν ΟἿ. ρᾶγϑι]6] ἴο ἴῃ6. βρεαδκκίηρ 455 

ἴῃ 2222 85 ς (Π6 Βρθδίκιπηρ' βδεγρεπῖ, δηά 1ῃϊς αδἷϑο ἀρρϑᾶγβξ ἴῃ 

] (απ. 3); τενεϊδείοη ὉΥ πἰρῃς (ν.᾽: ορ. ν.}9. 31. 8-|0. 12.) ἃς 

ομαγδοίογίβεῖς οὗ Ε (126 η.). ϑοπὶα δ'ρης ᾿Ἰηάϊσαϊῖοηβ οὗὨ }᾿ 5 
5116 (45 αἰξεϊποϊς ἔγοπι Ἐ’᾽ 5) νν}}} 6 πιδητοηβα ἴῃ ἴῃ ποΐεβ οα 
ν.39. 81. 8δηἀ οἵ Ε᾽5 (45 ἀϊΞ[ἰποῖ ἔγοπι [᾿5) οἡ ν.ἕ.8, 

Ευτίπον δηδῖν 815 πιυβὲ Ὀγοςβεά ἔγοπι {Π|8 οἰαγίηρ-ροϊηΐς ; δηά ἴδ πιοτὸ 
τοπιοία ἰξ Ὀδοοπιδ5, ἰἢς τῆογα υηςογίδίη αἷθο. Τῆς [Ὁ] ον ηρ βυρ ροϑίίους 
τε οἴεγεά τιογοεῖν ἔγοπι (ἢ 8 ροϊηΐϊ οὗ νίενν. [Ι͂ὴ 225 2: Ἰαμπά οΥ ἐλε ελι]άνγοη 
οΥ ̓ Απιρηόονι 15 ἔγοτῃ , δείλον, τυλίελ ἐς ὃ) ἐλέ γέυεγ (Ξιωῤλγαίδ5) ἔτοτα Ἐὶ ; ἴον 

ἔγοτῃι ᾿Απιπιοη Βαίδδηι ταὶ ἢϊ ννε 11] ὃς τεργαβϑεηϊοά 845 σου ο 8ῃ 855 ἢ 
8. οουρῖς οὗ Ξξεγνδηΐβ, Ῥυξ τῇς ἰοηρ' Ἰούγηεν ἔγοπι ἰῃἢς Ευρηγαῖοθς ννου]ὰ 681} 
ἔοτ ἃ ἰαγρεγ γεϊϊπιιθ, δυο 45 ἰῃαδϊ οὗ {πε ρκέημοες οὗ Βαϊαξ, ΜΏΟ ατὲ οἰοβεὶν 
ςοηποοίοα ἘΠ ρδϑϑαραϑ τοξεγγιηρ ἴἰο Βαΐδαηιν 5 γεσεὶρί οὗὨ γενεϊδιίϊοη ὃν 
οἷρμῖ. [Ιη, 1864, Βαΐδδπι 5 δὴ ᾿“»επορεΐδ, ἴῃ Ἐὶ ἀῇ γανρισασι ; Ὦδηςα 22 

ὑγνονι ἄγαηι δαίαξ δγομισλέ »ι6) 15 Ἐ. Τδυβ ἴῃ {Ππ|5 ερίϑοάς Ε ἄρρεαγβ ἰο 
ἰσγσ [86 πιεβδοηρεῦβ ηγίσιοος (οτ, ᾿νε αοὐἀ 15 Ξβροαδκίηρ, 7η:6᾽1-- 229. 39. (5)). 
ἀπά ἤεηος ἵπετε [4115 ἰο Ε 2215: 2. 225 1 Ὀϊβογοηὶ ἴογηι8 (»ηοδθρ δῇς, 
εἰαδνς, ςσογυαηές οΥ᾽ Βαίαξ--- 25 18. 2.413) τηλν ροϊηΐ ἴο {π6 οἱεῦ βουγοε---]. 

Ιη πε πιαΐῃ δἱ ἰεαβῖ ο. 22 δηά Ἂ. 24 οοῃείε γεβρεοιίνεῖγ. Βαῖΐ { τῃϊς Ὀς 
80, Ο. 22 5 π1δΔ ΠΥ ἔγοηι Ε'ὶ οἡ δοσοιηῖ οὗἉ 4γα»» ἴῃ 227 δηά 2γέγισδε ἴῃ 230: 17: 
ηοΐο, ἔωγίῃον, σοα ἴῃ 223 δῃὰ ἴῃ 5 δἷϑο 'ἴπ 2535 Ὅ, γεῖ ἴῃ 16 ρῥγαβεηῖ ἴοχὶ 

γαλτυέλ 15 τόσο ἔγεαιοηῖ. Ορ., ἔμγίμος, 2229 νυ ἢ 2212 (Ε). Ιη ς. 24 Οοά 
(οπῦν) 18 υϑεα δυϊ οπος (242), γαλτεὰλ βονογαὶ {ἰπ|65; 2412 ἰὴ νἱγίυε οἱ 
ῬΙ 6556 5,675 σοηηδοῖὶβ ἢ 245 (1. Αἰϊεηϊίοη βῃουϊά, ποννανεσγ, αρϑίη δὲ 
ἄγαινη ἴο {ἢ σοπιραγδίϊ νεῖν 5» ροϑιίῖνε ἐνϊάεηςε οὗ . [Ιῃ ραδγιϊουΐαγ, 
ηοῖς {παῖ 2435 τηογα οἰοβεῖν γεβοπιῦῖ65 απ. 421 (Ε) ἴδῃ 18583Ὁ (]).Ψ 

Εὐυτίποῦ δηδ]ν515 ργοσδεαβ ἔγουι ἴπΠ6 σοποϊυδίοη τΠ4ἴ ο. 22 15 Εἰ δηΐ ς. 24 
Ϊ, οὐ ἴυγηβ οἡ πιπαῖΐεγ ροϊηῖβ οὗ εν εησθ. 2217: 570 ὃς Τ 16. 2.4}} 15] 5; 2.)55.}} 
οοηἰαΐηϑ ἃ ουὐτίουβ ρῆγαβο (ΧΙ ΚΓ πν Π09) Ἰουπα ἀραὶπ οἷν ἴῃ Εχ. τοῦ ̓ὶ 
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ῬΘΏΟΓΔΙΪΥ αϑορηθά ἰο 1. [Ιπ 225 11 οἵχῦ απά 'ϑκ αὔὸ πιογὰ οπεαγδοίογίςἱῖς οὗ 
] τπδὴ Ε ((Η. ξΞ9, 64). Τμογε ἰβ τὸ οὈνϊοιι!5 γοαβϑοη ἔοτ βεραγδίϊηρ (ἢ 
ΓΗ. 2253 ἔγοηι οἰδυβε ὃ; ποία γαῖῃεγ ἃ ροϊηϊ οἵ οοηπδοίίοη νὴ ἢ 228 (5 κορὸ 

απὰ ὃν κρῦ). 2257 5 ἃ ἡ" Ποἷς πλδὺ τῃθη θ6 1 δηὰ, σοῃβθαιθην, 225 ἰς Ε, 
1 ΚΠ αυβοη 5 βυρ οβίϊίοη (566 οἡ 225), (δὶ ἰῇ 2257 Βαϊαῖϊς [458 σοπια ἴο 
Βαϊδδαπιβ ἤοπια, 6 δοςερίε(, ἴογ σογίδιη!ν ἰῃ Ἐ Βαΐδϑπὶ Ροθς ἴο Βαϊδῖς ; ἰῃ 
1ῃς οτγίρ!ηδ] ἔοστῃ οὗ (δε 8455 Ἔερίβοάδ Πα »4)} ανὰ γεϊυγηθα ΠοπΊα, 

ΤΏ ἰεηϊδίϊννα δη4]γ515 (ἢ τοδοδθεα πιδὺ Ὅς ἰδ ρυϊαϊεα {Π05--- 
] 22 (εχοερὶ το εέλον, τυὐλέελ ἐς ὃν ἐλὰΦ γένενὴ) δ᾽ 1911. 171. .32:888. 51 2... (ἴῃ 1Π6 

τηδῖη ὀχοσρί ν. 35). 
Ε, .εῦ ("" ἐο είλονγ, τυλιολ ἐς ὃν ἐὰδσ γνέυεν") 810. 13.18. 19.321, 36. 40. 2.4. (ἴη τῆς 

τη 810), 2435. 
ΤὭς γεβϑυ]ῖ ἀρτοαβ ἔογ ἴπεὸ πιοβὶ ραγὶ τ ἢ [86 δηδὶγϑὶβ οἵ ΓΗ. ννῇο, 

Βονανεγ, σαγγΥ ἴδε δΔη4]γ515 Γυγίῃοτ. 
ΙΓ ς. 22 δηὰ ς. 24 ἀγὰ ἔγουι ἀἰβεγοπὶ βουγοςβ, ἰπεη λές ἐδγοο ἐΐητος ἴῃ 

2.4.9, ρατί δἱ ἰοαϑὶ οἵ {πε ἰγδηϑίζίοη ἔγοτπι πὰ ομα βδουγοα ἴο ἴπεὸ οἴδεσ (δι. 
24351- 99). δηἃ ρογῆδρ8 “Ῥ Ὁ» ἴῃ 2435, πιᾶν Ὀ6 γεαραγάδά 85 δαϊίογίδὶ ; ροβϑιίνυ, 
αἰ5ο, ἴδε ρεουλδαγ ἑἰογηιυΐα (ΟΡ. ο0Ὁ 27) 29}}, οοπιπιο ἴο ὉοΪῃ οὨδρίογϑ, 
ἉΉΙΘἢ ἱπίγοάυοαβ ἴῃς ἤγδί ἔουγ ροεπιϑ. Οὐ ἴῃς βϑυρϑεαυεπί ἱηϊεγροίδίϊοη 
οἵ 244151.) 30:2. Ξε6 ἴῃς ἰηϊγοαυοίογγν ποῖς ἴο {Π6586 νοΓβ6β. 

ΤῈ ἀδία οὗ ἴπ6 παγγαϊϊναβ ἰ8 [6 ἀαΐα οὗ ἴῃ δουγοθς 

(] ἀπά Ε) ἴο ψ Ὡ ἢ πον μάνα Ὀεδη ἰγαςεά, ὦ.6. {πε οἵῇ ἢ οὐ 

81} ὃ σεηζυτυ ΒΟ. Τῆς ἀδία οὗ 16 ροθη]5 15 ποῖ ποοθϑϑαγν 

1η6 584π|6. [{π|κ6 [ῇοβα ἴῃ Ο. 21 {Π6 Ὺ πᾶν Ὀ6 οἷάεγ (ἢδη ἴδ6. 
Ὡδήγδῖνα; οὐ ({Ἰὸὲ ἴννο ἴΏ Ο. 22 πιᾶὺ ὃ6 ἴπΠ6 ννοτίκ οὗ Ε, τπ6 ἴννο 

ἷη ο. 24οὔ ]; οἵ 1ἴΠ6Ὺ τῆδὺ 6 ΕἸΓΠΟΓ δηοιεπὶ ΟΥ ποτα γοσοηῖ 

ῬΟΘπῚ5 Ξυρϑοαι θη Υ ἰηβογίεα ἴὼ [6 σοπιρίοίεα παγγαῖϊννα ΌῪ 

πη εὐϊῖοῦ ἴῃ ρἷδος οὗ Βαϊίδδηι 5 οὐἱρίηδὶ ννογάβ. ἴὕπάδγ πε 56 

οἰγου πιϑίδησαβ ἴἢ6 ΡΟΘΠῚ5 πιιιδί Ὀ6 ὈΓΙοΠΥ σοηϑίοτγοα Ὀγ τΠεπ|- 

56 ἴνθ5. 

Ιω τ1ἴ16 ἢγϑξ ρίασθ, {πΠ6 ροοπιὶβ νοῦ οὈνϊοιπῖγ νυ τῖδη ἴο δὲ 

ἱπῖο ὦ βἴογυ οἵ Βαϊδδπὶ: 566 237" 18. 30. 2.,8.1δ.. ἘΠΟΙΡῊ [Ὁ 15 ΟὨΪΥ 
ἴῃ ἴῃς ἢγϑὶ ἵνο {παῖ ἃ οἷοβα βδίγισζυαγαὶ σοηπδοίίοη νυ ἢ ἃ βἴογγ 

οὗ Βαΐδαπι 'ἰ5 ἔἕουιπά, [ὲ ἴβ αυΐϊΐα ροβϑί!α {παῖ 2480 (9). 160 (16) ἃ γα 
ταογεῖγ ᾿ηἰγοάποίοης αἰϊδοπῃ δα ἴο ροσπὶς ἴπαῖ οτρῖπα!ν Πμδά πὸ 

σοηπδοίΐζοη νυ βαοῦ 8 κἴογυ. 

ΤΠα 5ἰγοησοϑδὶ ροϊπὶ ἴῃ ἔδνοιυγ οὗ ἴῃ δπιίίαυ!ν οὗ τῃ6 
ῬΟΕΠΊ5, δπη, ἰπ ἴπ6 ορϊηΐοη οὗ πε ργεβεηΐ νυιῖογ, 11 15 νῈγῪ 

βίγοησ, 15 {πὸ ἰδεϊηρσ οὗ παϊϊοηδὶ οοηἤάεξησθ, βυισοαθβθ, ρίὸ- 

ΒΡΟΓΙΥ͂, Δηα σοπίδηϊπιδεηῖ Ἰνδοῦ ρογνδάσθς {Π6π|, δηα 1 νἱτγίι6 

οὗ νηοῦ (ΠΟΥ ἀγα πιοσὲ οἱἷοβοῖν σοηποοῖθα νυ [Π6 δποϊθηΐ 

Ῥοεπιβ Κηονη 8ἃ5 ““ἴπε Ὀ]εβϑίησ οὗ δοοῦ " (6η. 409) δηὰ ““τΠ6 
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δ᾽εςοίηρ οὗ Μοβϑϑ" (Πξ. 33). [Γ τς αἰϊυπίοη ἴο Αραὰρσ ἴὰ 24} 

σου]ὰ 6 τα] δὰ οἱ, {πὸ {πι|γά ροσπὶ νοι] Ῥεϊοηρ ἴο ἰῃ6 ἀσὲ οὗ 

δ]; Ὀυϊ [ἴ σαηηοῖ. [ΙΕ 1 τνογα οογίαιη, ῃΙΟἢ 1ἴ ἰ5 ποῖ, παῖ 

24:81: γογα δὴ οτἱρίηδλὶ ραγῖ οὗ ἴπ6 ἔοιγί ροσπηι, {πῸ οηἱν δεῖ 4] 

Κιηρ βαϊ(ιϑίγιηρ ἴῃε γείογοηοα Ψψουϊὰ Ὀὲ αν, νῆο δἷοπε 

σοπαμεγοά οι άοπι ἀπά Μοαρ. [Ιζἔ ἴδ6 ροθὴβ Ὀ6 ροϑῖ- 

ΧΙ]. π6 ΟὨΪγ πιοάς οὗ δοσουηπίϊηρ ἔογ ἴΠ6 ἴοηῃα ψουϊὰ Ὀς 

ἴο τεραγά ἴμδπὶ δ5 ἀσριοίηςσ τΠ6 Μαβϑίδηϊο ἀρὰ; δηὰ [Π|15 15 

{πΠ6 νίενν οὗ ἴμοβα ῆο ἀγριδ ἔογ ἃ ροϑςί-οχι!ς οὔρίη. Βυΐῖ, 

Θβρθοῖ αν ἴῃ {Π6 σα56 οὗ {π6 [Π|γα ροσΘπΠΊ, 1 56 6πΊ5 ἴο ἴπ6 ργεξεηῖ 
ἀντ ΟΓ ΒΙ ΠΡΌ ΪΔΓΙΥ ᾿πργοῦ4 16. [Ιἔ ργε-οχ ἶο, τπ6 Ροοπι5 ΒΟ ἢ 

οοπίεπιρίαία ἴῃ ἰσγδεὶ δηὰ ]ασοῦ βοπιείμβιηρ πιογα ἴπδη  υ8ῇ 

τηιδί ἤᾶνε Ὀδθη σοπιροΞξοα Ὀεοΐογα ἴπμε ἴδ]! οὗ ἴπ6ὸ ῃογίπογη 

Κιηρἄοπὶ ἰῃ Β.6. 722, 1 ποὶ αἶθο Ὀεΐογε ἴμ6 αἰσγυρίίοη οὗ τε 

Κιηρἄάοῃβ. Ουη ἴπὸ οἵπεγ παπά, 247} (που ρ ἢ ργοθαθῖν ποῖ 

2521, 566 ποῖδ ἴπεγε) ργεϑρροβα ἴΠ6 πιοπαγοῦγυ: ἃ ἀδίε δαγϊογ 

[μη 5411] 15 ἰμογείογα οὔ οὗ [ῆθ αιιοσείοη, ἃ ἀδία δαυγίογ τη 

αν! ᾿πιργοῦδοϊθ. Τἤδ ροσπὶϑ ἴῃ {πε ῖγ ργαβοηΐ βδίδία σοηΐδιη 

5Βοπῖα ἰηϊεγροίδιίίοῃ (5ε6 οὐ 2327), διά {π6 βεοοηα δηὰᾶ {πιτγά 

σοπητηοη πηαϊΐετ. ΤῊ γεαρρεδαάγαμοα οὗ 241727 ἰὴ 76Γ. 486 ᾿ς 

ἱησοποίαδβῖνα; ἔοτ ποτα ἰ5 ἴῃς απο γ, σοπηπιοη ἢ ἴΠ6 σᾶξα 

οὗ ρέγδὶ!εἱ ραβϑαροβ, οἱ ἀδτογπιπίηρ ὨΙΟἢ 15 ἴδ οτρίηδὶ. 

ὍΔΕ] τεσθηιΐν (δ π6 δηιχυϊίν οὗὁἩ {ΠῸ ἢγξί ἔουγ ροαπὶβ 'ινᾶ5 ποῖ αυεπιϊοποά. 
ὨτεὮ (Εγἐϊᾶνρι τον Το. 47 (1894), 8-10) ἄγειν δἰϊεηϊΐοη ἰο σογίδιη 
᾿ηρυἱδιὶς δηα οἷος ἔεαῖυτγεϑ οοϊηπιοῦ ἴο ἴπ6 ροδπὶ5 δηὰ ἰαΐον ᾿ογαίαγο. 
ΓΗ. (πη. οὐ 2372) )υπῖὶ τιιῖδε ἴπῸ ηυεϑίίοη οί Ποσ (6 ΡΟΕΠῚΒ πᾶν “ Ὀεΐοηνσ 
...ἴο {Π6 τοαργοάυοιίνα 5ἰγίε οὗἩ δῇδγ {ἰπ|ὲβ"; δηὰ σγϑοθηῖν νοῦ ΟδΔ]} 
845 ἀγριυςὰ αἱ ἰεηρίἢ ἴῃ ἔανουγ οὗ ἃ Μεβϑβιδηῖς Ἰηϊογργείδίοη ἱπγουρδουϊ 
δηά οὗ ἃ ροΞκί-αχιϊῖς ἀδαῖς οὗὨ 411} (ῆ6 ροεπιβ.0. ϑοηλα οὗ ἢϊ5. διριιυπιοηῖβ γα 
οὐ εἰς 56, οὐ ἰῇ δοπὶθ οϑδε5, θη (ΠΘΥῪ ἴυγῃ ΟὨ ἱηϊεγργοίδίοη, ἴδον 
πιεῖ ἴῃ ἴα οοπιπιεηίαγυ ; Ὀυϊ 566, ἴῃ ραγίσυϊατγ, ποῖεβ οὐ 237-32. Μδηγ οἱ 
{π6 ἰπβίδῃσοϑ οἰϊθδα ΌΥ Ὠἰπὶ 845 ἰδίε ι᾿ἰϑαροὸϑ αν δρδϊ νεῖν ΐ, οΥ γεϑὶ οἱ 
ἰη5ΒΊοΙΘΉΓΥ Θϑία Ὁ]15}16 «ἃ τα51}15 845 ἴἰο {π6 ἰαΐα ἀδίθ οὗ πδὴν οὗ [6 ραβϑϑαρες 
ἴῃ. ννῆϊοἢ ἰῃ6 τννοτὰβϑ ογ ρῆγδβϑδθ ἰῇ αυεδίοπ οσσὰγ οἰβεινῃθγο ϑοπια ἴῃ 
{πειηβεῖνεβ ἀγα οὗ βοπιὲ ννεῖρ;ῳ βοῃ 85. ΠΊ29Ὸ (ἰηβἰεδα οὗὨ π2555) δά χγὺν; 
δηά 1 Ὀεσοπιεβ8 ἃ συσδίίοη ποθὴ ννῃείπογ παν ϑυΐῆοα ἴο ουἱϊινεὶ ἢ ἰῃς 
ανίάεηςς ἱπαάϊςαιε ἀρονςα ἕο δῇ δαγὶγ ογιρίη οὗ δἱ ἰεαϑὲ τῆς πιαίη ρατγὶ οἱ 
ῃΠ6 ροδη13. 

Βοεϊα΄ἷ, Ξοη οὗ Βεΐοτγ, '5 [πΠ6 ἤδᾶπιθ οὗ {πε ἢγϑὶ οὗ τπ6 Κίηρϑβ οἱ 

ἙΕάοηὶ οὐ ψῇοηι 4 5 ἰ5 ρίνε ἴῃ αη. 65:8. Ηπς ΟἿ ννᾶς 

--οὧὦὐὦ “Ἔσο, 
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ὨΙΠΒαῦΌΔῃ, δηᾶ δα τεϊρηῃβδαᾶ βοπὶα οοῃϑίἀδγαθῖία {ἰπ|6ὸ Ὀείογα 

[Πη6 ΘϑιδΌ Ἰϑῃπιθηῖ οὐ ἰὴ6 ΠΙΟΠΔΓΟΌΥ ἢ ϑγδοὶ. ΤὙδοσα 15 ῶο 

τοάβοη ἴο αυδϑίίοῃ ἴπ6 Ὠιβίογιοδὶ δοούγδου οὗ ἴμ6ϑε κἴαϊε- 

τηρηΐξ. 

Μισγίσδι!ν, 1 ποῖ δχδοῖῖγ, ᾿ἀοπεῖοαὶ ἢ (ἢ6 ἤδπια οὗ [ἢ 15 

Ἑάοπιῖῖα Κίηρ 5 {μαὶ οὗ Βαίδαδηι [6 5οη οὗ Βεΐογ, ψῆο, ἱπουρἢ 
ποῖ δὴ [ἰϑγδοίῖα, γοοοϊνοα οοπιηγχαηϊοδίίζοης ἔγοπι Ὑδῆννθῆ, δηὰ 

"νἃ5 ΘρΘΟΙΑΪΥ δηὰ νιάοϊν ἀἰσυπρυϊῃοα ἔοσ ἢϊ5 ροινεσ οὗ 

ουγϑίηρ, δηά ὈΪοβϑίηρ. Βαϊίδαπιὶ ρίαγεαά [Π15 ραγὲ ἴῃ Ηεῦτειν 

ἰγδαϊτοηβ δὲ ἰεαδὲ 85 δαγίν δἃ8 ἴπ6 οἵ σεηΐυγυ Β.0. (ἴ). Τἢῃε 
σοηπηδοίίοῃ Ὀεΐννθοη {Ππ6 Ὠϊδίογιοδὶ Κίηρ οὗ Εάοπὶ οὗ ϑαὺ {{|6 
21 οἵ τ{ἰἢ σοηΐυγν δηα {Π15 ἰγδαϊτοηδὶ ἤσιγα οὗ ἴῃ6 οἵῇ 

ΟΘΠΓΌΓΥ σδῃ Ὧδδ ΟΠΪΥ ἃ πιαίϊεγ οὗ βρεουΐϊαϊΐοη. Τῃα τγαάπὶοη 

αἰγεδαν παὰ «ἃ μιβίουυ (ἡ ῃϊοῖ σδηποῖ, ᾿πάεθε, Ὀ6 ἰγασθα) 845 

ΘΑΥΥ δ5 ἰε 81:2 σδηΐυγΥ: ἔογ Βαίδαπι ἢδ5 ὃν {Π|6η δἰγοδαᾶγ 

Ὀαοοπια ἰπ οπα ἔογπι οὗ {π6 τγδάϊτοη δὴ Αγαπηδη (Ε)  ἤοβα 
Βοπια νὰ5 ἴῃ (δα γαρίοη οὗ ἴπ6 Ευρῆγαῖΐες, ἢ δηοίπεγ (1 τ1ς 

νίενν ἴαίκεη οὗ 225, ρρ. 312, 326, Ὀε οογγϑοῖ) δὴ ᾿Απιπιοηϊῖα (7), 

ροβϑιδὶν ἴηῃ ἃ τπιγά ἃ Μιάϊδηϊία, ἔοσγ 1ῃ15 1αϑὲ ἀθβουρίοη παν 

ὍὯ6 ποῦ δαλίίογ ἔπδη [ἴΠ6 ἢἤγδὲε αἰγοοῖ ΠΟΥΑΓῪ τγοΐξεγεηος ἴο 

τ (Νὰ. 418.16 Ρὴ. 
Τὶς τγδαάϊποηδὶ ἤσιγε ἰ5 οηα οὗ ες οδιοῖῦ εἰεπιθηῖβ τῷ {πὰ 

ερἰϑοάδβ οὗ Νιι. 22-24. Απ ὄνϑη πιοῖα ἱπιρογίδηϊ οἰαπιεηΐ, ἴῃς 

ἴδαγ δπὰὶ ποσὶν [61 ΌὉΥ ΜοδΡ ἔογ [ϑύδοῖ, ποῖ ᾿πιργοῦδΪΥ μᾶς 

50πΊ6 ἔουπαάδίοη ἴῃ ᾿ἰσίογσυ. Βιιῖ 1ῷ [Π6 τηδίη [Π6 δορὶ σοάβ 15 

ἃ ογϑαίίοι οὗ ἰῇ Ηβρῦγενν παίϊοημδὶ βρίγιῖ ἴῃ ([Π6 ἀἄδγ8 οὗ 

παιϊϊοηδὶ ὑτοβρεγιῖυ, δηά ςοϊοοηπάξηοα βργυπηρ᾽ ἔγοπὶ γα !αποα 

οὐ ἴδ παίϊοηδὶ αοά, γαμννεῆ. [τ πιᾶγ, ἱπάςδδά, σοηΐδίη οἵἴπογ 

Ηἰϊπέοτίοδὶ ἔδαζυγος ; δυο δ5 ἴπΠ6 ἤδπὶε οὗ Βαίαϊςζ, ννῇο πιδὺ ἢανε 

Ὀδοη δὴ δοῖιιδὶ Κιηρ οὗ Μοδῇ ; θυϊ πὸ πιϑδηβ δί ργεϑοπῖὶ οχὶϑί 

ίογ ἀἰβεηρι ϑῃϊηρ δὴν ἔιγῖμεσ Ὀεΐνεθη ἴῃ6 ἢιίπῖογιοδὶ οἵ 

Ιερεπάδγυν εἰδθπιθηῖβ δηά ἴποβα ννῃϊοῦ αἀὔὰ συρρὶ θα Ὀγ τῇς 

ογοδίϊνα [δοῦν δηὰ {πὸ τοὶ ρίοιβ ἔδο ηρ οὗ ἴῃ νυγιῖογβ. 

ΤὮα πιοῖϊνα οὗ 1π6 5δἴογυ δηὰ [5 γε! !ριουβ ργοσυρροϑι οι ς 

αῖα ἰπ {5 οαθε ἴΠ6 ροϊηϊβ νοῦ 1 15 πιοδὲ ἱτπηρογίδηϊ ἴο 

ἀεϊοεγηῖηθ. Τῆς πιοῖϊνα ἰ95 ρεγίθοι [γ οἶθαῦ, ᾿πουρῆ [τ 1145 

ΒΈΠογαΙν Ὀδθη οὈβοιτγεα, οὐ δἵ ἰδεαϑὲ οαδί ἱπῖο ἴπ6 βῃδάβ, Ὁγ 

ἀπάτα ργοηιίποησα σίνοῃ ἴο Παΐῖ 15 ποῖ ἃ πιδίζογ οὗ ἰεδάϊηρ 
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ἰηϊογοϑί ἢ [6 τυγῖογ, νΖ. ἴ[ῆ6 οπαγαςίοσ οἱ Βαΐααπι ἔβαϊδξς 

δχοθρί 'ἰπ 50 ἴδ 845 ἣε γεργοϑθηΐβ Μοαῦ, δηά Βαΐδδπὶ δε τῷ 

Γαδ ν συρθοτγάϊηαϊα ἤρυγεβ ἰπ {πε βἴογυ ; [πΠ6 ργοΐαροηϊβίβ 8δγε 

ἰσγδοὶ δηῃά Μοδῇ; ἴπ6 ονογγυ!πηρ ἰπουρῆῃϊ 15 δε 5 ροννεῦ 

ἴο ἀεξεηἃ ΗΙς5 ρεορῖε δηὰ Ηἰβ ριγζροβεος οὗ ροοά σοποδσγηῖησ 

ἴδηι; δηὰ ἴῃς ἰδίαὶ τηδάποϑϑ οὗ ἴῆοβθ ννῆο, πγουρὴ {Πα πι, 

ορροβα Ηἰπι. Ας δῖ ἴδε ουϊδεῖ, ψἤεη Ὑαΐννεῃ ἀεϊεγηηεά 

ἴο Ὀτγίηρ Ηἰβ5 ρϑορία ἴο ἴῃς ἰαηὰ οὗ ργογϑθε, Ῥῃαγδοῦ, δηά 

[πγουρὴ ὅπ Εργρί, ορροβοὰ ἰϑγδοῖ ἴο ἴπεῖγ οὐ ππάοϊην, 

50 δῖ ἴα οἷοδθ, 85 ἰϑγδεὶ ἰ5 οὐ ἴῃς ροϊηξ οὗ δηΐϊθγιηρ οἡ 1ἴς5 

᾿ἸὩΠογϊΐδποα ἔγοπι Ὑδῆνθῃ, Μοῦ αδ[ίεπιρίβ, σι Κα Βαγά- 

η655 οὗ Ποδγῖ, 8 5: Π}1}8Γ ορροπιίοη, δηά κιιβογϑα ἃ ϑ᾽ π1ατ ἔδῖε. 

ΤῊϊα πιοῖίνα ννὰ5 οἰβαγὶυ ἔεϊς ὉΥ ἃ ργορῇεῖ οὗ ἴπθ ἢ σδηΐυτγν ; 

ἴπη6 ουϊπίδηάϊηρ ῥγοοΐβ ἴο ἢϊπὶ οὗ Ὑδῆνθῃ᾽ 5 οάῦα ἴογ Ηἰς 

Ῥεορία ᾶἂζθ δυπηπιοα ὑρ ἴῃ απο 5 ἀρρϑαὶ ἴο ἴϑγδοῖ, “41 

Ὀγουρῆς τΠ66 ὑρ ουὖξξηοοῖ {πε ἰδαηά οὗ Εργρῖ; δηά ἔγοιῃ ἴδε 

Ὦομυ56 οὗ 5ἷανος 1 γεἀθοπγχοά ἴ[ἢδ6, δηὰα 5Ξοηΐ Ὀξίογε ἴἢξς6 Μοβες, 

Αδοῃ, δηὰ Μιγίδπι. Ο ΠΥ ρεορίεϊ γεαπιεπηῦογ ποὺν ννδαῖ 

Βαϊαϊς, Κίηρ οὗ Μοαδῦ, ἀδνιβεά, δηά τνπογοιντ Βαΐίδδπι, ἔπε 

850η οὗ Βεΐογ, δηϑδνεγοα πὶ... [παῖ ἴπου πιαγαβδῖ γεοορηἶβα 

1π6 ῥγοοῖς οὗ δῆνε᾽ 5 ἐδ Πα] 655 (ΠῚΠ" ΓΝ) ἡ (Μιο. 64). 

. ὙΠ 5άπι6 πιοῖίϊνα ρονογης ἴἢ6 ἵνο ἀιῆἔεγθηΐϊ οἴογιες Ψ ὮΙΟΝ 
αν Ὀδαη Ὀτουρῆς τορεῖῃού ΌΥ ἔπεα εἀϊίος (ἸΕ); δηά 'ξ ννὰβ 

σαγοίαγ ργαβογνεὰ Ἰη ἴῃε βἴογυ 45 1ἴ [εἴ ἢ15 ἤδηάβ. Ὀγανίηρ 

οὔ Ὀοτἢ δουγοθβ (] δηὰ Ε), {πὸ εἀϊῖοῦ 15 πα! δγεηξ ἴο ἱποοη- 
στυι65, ργοάυοοα ΌΥ δὶ5 πιεῖϊποά, τνῃοἢ βίγικε ἴῆ6 πιοάδγη 

γοδάδγ; Ὀυΐ Π6 15 σαγϑίῃϊ 50 ἴο σοπιῦιης ἢ15 πηδίογδὶ ἃ5 ἴο ρῖνα 

ἔμΠ} εν εθεοϊ ἴο ἴπε ἰεδάϊηρ τηοϊϊνθ. Νοῖ οἤςε ηοῦ ἵψσα οηΐγ, 

Ὀυς ἄγος ἰη {πΠ1|5 ἤπαϊ] ἔογηι οὗ ἴπ6 βἴογυ ἄοθς Βαίαϊς ραγϑειϑί 

ἴῃ Ὧ15 αἰϊαπιρὶ ἴο νεῖ ἰϑσγδοὶ ουγβοά ; δηά δῖ εδοῇ δἰίζεπιρί ἢϊ5 

ον ἀοοπὶ Δρρύοδομοϑ πδάγεγ: ἔογ, 85 ἴπ6 εαϊῖογ 85 δγυγαηρεά 

{π6πὶ, {Π6 Ροσιη5 γίϑ6 ἴο ἃ οἰϊπιαχ. [}ἢ 1πΠ6 ἢτϑί Βαΐδαπι βρεᾶξκς 

οὗ 15γ6}᾽5 ἔγεεάοπι ἔγοπι Ὑδῆννε ἢ ̓ 5. ουγϑβα, οὗ 115 ΒΘΟΌ ΓΙ ἔγοπι 

15 ἔοοβϑ, δηὰ οἵ ἰἴ5 οσοιηΐῖίθθ5 πυροῦ; ἴῃ [6 5οοοῃά οἵ 

ὙΔΆν ἢ ̓ 5. ̓γγανοοδῦΐα ργοπιῖδα δηά υὑπδίζογαῦϊα ἀεξεγηγ ηδίϊοη 

ροβινεϊυ ἴο Ὀΐε55 ἰϑγδεῖ, οὗ Ὑδῆν μ᾽ 5. ργθβθῆςσα ἰῇ [5γδα[᾽ 5 

πιιάξι, δηὰ ὈγΘΗ͂Υ οὗ ἰ5γαθὶ᾽5 οοηαιιδϑῖβ; πη ἴπ6 (ῃϊγὰ οὗ τῇς 

γι ΠΠν οὗὁὨἨ 5γϑοῖ᾿ 5. ἰδπά, οὗ τ σε γιγ οὗ τπαῖὶγ Κίηρ, οὗ {ῃ8 
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ῃδίϊοηδῖ ὑσγοννοςς, δπά οὗ ἴπε υἱΐετ ἀδβίγυοίίοη οὗὨ 41] τνῇο 

ΟΡροβε ἴμεσι. [}ἢ {πε ἐουγίῃ υηϑο] οι ροσθπὶ {Π6 οἰϊπιαχ 15 

γεδοῃεά; Μοδὺ ἰἴϑειῇ 15 βἰηρίδα οιμδἜ ὉΥ ὩδπὶῈ 85 δροιΐ ἴο 

ΡΟτΙϑἢ Ὀεΐοτα ἰϑγδεὶ ; δηὰ οἡ [158 ποῖβ ἴθ δρίϑοάβ 'ἰπ ΤῈ 

οἱοπεά : 411 {πὶ ἐοϊϊονεά τ ννὰ5 ἴπῸ βιπηρία βἰδϊεπιεηί παῖ 

Βαϊδαπὶ ἀπά Βαίαϊς εηϊ τποῖγ γεβρθοῖίΐνα ναγ58. Οπα ροϊηΐ 

ἴῃ [ὴ6 δαγίίοσ ραγῖ ἴπΠ6 δαϊἴοῦ πΔΥῪ πᾶνα βιυρργαβϑοά, νιΖ. πε 

ρούβοῃδὶ νιβὶῖ οὗ Βαϊδὶς ἴο Βαΐδδαπι, 1ἢ [Π1]5 οησοβ ἰογπιεα ραγί 

οὗ 7᾽5 βἴογυ (2257 η.). Βυΐ Πα τεΐδϊῃβ8 νυν ἢ 411 οἰθαγηθβ5 ἴΠῈ 

οοτγγεβροπαϊηρ ἀδνεϊορπιθηΐ οὗ ἴπ6 πιαῖη πηοῖϊνα ἴπ Ε ; ἴῃ 1ῆ6 

ΘΑΓΠ ΠΟΥ 85 ἰη {πὸ ἰαΐϊζεσγ ρατὶ οὗ πε βίογυ Βαΐδαὶς, πκὸ Ῥῃδγδοῆ 

ἰπ ἴδε 5βἴογυ οὗ ἴπῸ ρίαριιθβ, ὉΠ πάδα δπὰ τοηάογεά ἔδίιοιβ ὈΥῪ 

15 ΘΩΠΊΠΥ ἴο ᾿ϑγδοΐ, ἱπογο ΑΙ ΠΡῚΥ ργονοΐζοβ, ἴο ἴδε ἔγυπτῖγαϊίοη 

οὗ δὶ5 ρίδῃβ δηά ἢὶς ρεορίθ᾽ 5. υπάοϊηρ, ἴῃ δῆροῦ οἵ Ὑδῃνυνοῆ. 

Ηδά ἢε τγτοςιθα Ἵοοηϊοηΐ τῇ ΒαϊδδπὶῬς ἢγϑοὶ γοίιϑδὶ, ἢ τνουϊά 

ΠΊΟΓΟΙν πᾶνα ἰοσί ἴπε δϑϑοιβίδησα ἢ6 πορεά ἴο ἀδγῖνε ἔγοπιὶ ἃ 

Ρονθγῆι συγθε; Πα βοηάβ δραίη, δηὰ Βδίδδτ, οοπηδβ ἴο ὈΪ655, 

διὰ 50 ἴο γδῆρε δραιηδί ἢῖπι ἴῆ6 νϑῦυ ἔοτοας ΨΊ ῃϊοἢ ἢα 

νυ εα ἴο Ὀ6 Δ1116ἀ. 

ΟΥ̓ τΠ6 γεϊϊρίοιιβ ργθδυρροϑι!!οηβ οὗ ἴπεῸὶ βἴογυ (86 πιοβῖ 

σι Κιηρ 15 ἴπΠ6 τεοοσηϊοη οὗ Ὑ δῆ ἢ 5 γονοϊδτίοη οἵ Ηἰς 

ρύγροβαβ σοποοϑγηΐϊηρ [στα] ἴο ομβ τνῆο ννὰβ ποῖ δὴ ΪἸϑύδεϊία ; 

αηὰ οὗ (6 ἔδπηαγ ἰηϊογοουγδα οὗ (Π15 ἔογοιρη 5ϑοσ τ (Π6 

αοά οὗὨ Ι5ταρῖ. [πὸ οὔἱδ ρἷδςοα' (2213) Βαΐδαπι ἱηπάδεὰ βρεδῖκβ οὗ 

ΟὙΔΉΜΕΝ, τὴν αοα;," υ5ῖ 25 δὴ ᾿βϑγδεῖ τε ἀϊά (6.9. 05. 1438, 
1 Κι. 4,47). [Ιἴ 15 ᾿πάἀδεα ροβϑιρίθ, 85 ννῶβ ροϊηϊθά ουἕδ ἀρονε 

(ρ. 312), ἴμαΐῖ οὔθ οὗ [116 δἴογίεβ ἴῃ 115. οὔ οῖηδὶ ἔογηι τπἰ5εαὰ 

τπγουρουῖς [π6 ἴογηαὶ σοά. Ἐναη 50, 6 ΗἩεῦτγειν υτῖοσ οδη 

οηἷγ Ὀ6 τῃϊηϊκίηρ᾽ οὗ [πΠ6 αοὐ ννῆο τνὰ5 σοά οὗ Ι5σγαθὶ. [ἢ εἰἴπογ 

456, ἴο {{|Ὸ νυγτι το τ᾽ 5 πιά, (Π6 αοὐ οὗ ᾿5ταρὶ γσονϑαῖὶς Ηἰσβοὶ 

ουϊϑῖάα τ 1πι||ῖ5 οὗ τε σῃοβθη ρεορῖα ; ψ ἢανθ ἤδζγα, ἴπογο- 

ἴοτγθ, δὴ δρργοχι πιδίίοη ἴο ἴπε ἴάδα οὗ ἀοά νῇῃϊοῖ ἰ5 ἰουπά ἴῃ 

Απιοβ δηά οἴδογ ργορῆδῖβ οὗ ἴπε 81ἢ οδεπΐυσυ. ΨνΏθηοσς τῃ15 

ἰῴὅδα οαπὶ οαηηοῖ Ὀ6 αἀεϊογηιηδά; ἰτ 16. ποῖ οἷοαῦ πὶ ἴἴ 195 

ἄυς ἴο ἃ Κηπονίεαραε οὐ ἴΠ6 νυνυγιϊοσβ ραγῖ οἵ ἴπε ἔδοϊ, ἴογ 

Μοἢ {Πότ 15 βοπὶα δνϊἄδηςα, παῖ ἴπ6 αἰνίηα πδπιὸ νδΐδν οἕ 

τν45 Κηοννη ουϊπιάς οὗ [5Ξγδεῖ, ογ δά, ἴπ τῃ6 ἤγϑξε ἱηπςΐαποθ, θεθη 

οὐδζαϊηεα ὉΥ ἴπ6 Ηἰοῦτγεννβ ἔγοπιὶ τυὐπουϊ. Τῆογο ἄγ ϑοπὶ 
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ραγίίαἱὶ ρδγα]εῖς ἔου (86 νυγιογ᾽5 ροϊηΐ οὗ νιοῖν ; ἧ πιαῖκες 41] 

πο δὲ ἴἢ6 ὈδρΊΠηϊηρ' ο411 οα {πΠ6 πδηϊα οὗ Ὑδῆννεῃ (ση. 455); 

ἴῃ Ε (ἀπ. 20) Οοά τενεδὶς Ηἰπιβοὶῖ ὉΥ πἰρῃῖ ἴο ΑΡ᾿ πιο] Ὦ, 

ἰζίπο οὗ (ογαγ, ἃ ρίδοα  ογε ἃ εδτγεν ψνουἹά πδίυγα!Υ μαννα 

οχροοϊεά ἰδαῖ {ἴπΠ6 ννούβῃ!ρ οἵ σοα νψνοιϊά 6 υηϊκηονη (απ. 

2011); ἴῃ [6 54π|6 βοιιγοα ἀοὰ γενεαῖς ΗΪἸ πΊβαὶ ἴῃ ἃ δἰ ΠΏ ]δτ 

ἸΠΔΠηΕΓ ἴο [4 ΌΔ4η (δε Αταπγεοδη (αη. 413). 

ΎΠαῖα ἀγα ρογῆδρϑ ἴῃ ἴπ6 ἴπννο Ξἴογιεβ ἵνὸῸ ἀιβεγεηΐϊ ροϊηῖς 

οὗ νῖενν 845 ἴο ἴπ6 πηδηποῦ ἰπ νι οἢ Βαΐδαπι γεσεινεά ογ οριδιηδα 

σοπιπλιηϊοδῖοηϑ ἔγοπι αοά. Ιη Ε,, οογίδιηἶγ, Βαϊδαπὶ γεϑοπιῦϊες 

ἴπΠ6 σοηδρισυοιϑὶν ἔσας Ηδῦγενν ργορπμεῖ Μιομδιδῆ ἴα βοὴ οὗ 

[πιὰ (1 Καὶ 22); δδοῦ δἰικα νναῖἵβ ἔογ ἀοά ἴο βρεαΐς, δηὰ Ἔδοῦ 
Αἶκα τοροαῖβ ναὶ Ὑδηνθῆ βαγϑ, ποῖμογ τ Ὅς ρεαξαηΐ ος 

πηρίοαϑαηΐῖ ἴο ἴῃ6 ρούβοη δῇπεοϊθδα. ἴη  Βαϊδϑδηιβ σζεσζοῦε νὰ 5 

ἴο οδίδϊ οτδοῖθς (24 : ορ. 227), ΌῪ οὐϑογναΐϊίΐοη οὗ οπιθηβ οσ 

οαϑίίηρ οὗ Ϊοῖβ 1 ννα αῇα ἴο ργθβ85 ἴπε ργοῦδῦϊα πρὶ Ἰσφτίοῃ οὗ 

{Π6 τογπ8 απιρογεά ; Ὀυῖ πα ἀδ]ινοῦα Π15 πιοϑϑαραβ ἴο Βαῖαϊ 

ονεγηηαϑίογαά, [κὰὲ 4 Ηδῦγενν οἤοβεη οὗ δινθῇ ἴογῦ δὴν 

5ΡρΘοῖδὶ ἰαϑῖς, Ὁγ ἴπα ϑδριγὶι οἵ σοά. ἴἾΙη Ϊ, ἴοο, Βαΐδαπιὶ ὑγονες 

ἱπσοογΓΌ ΡΟ 6 Ὁ Βαϊ αἷς 5 ὑγοβεγθα σι. 

ΤΠα πιοίϊνε οὗ [(Π6 ϑδἴογυ 15 οἷεαγ; δυῖ ἴῆς συῤϊϑιάϊαγν 

γα! ριους Ῥεϊεῖς οὗ τῆ6 τυυΐεγ Ὀεγοηά ἃ οογίδϊη ροϊηΐ ὈδσΟΠΊΘ 

οὔδοιγα. Ὑεῖ πιοῦα 15 οὔβοιγα ἤδη ᾿νῈ ρ855 οὔ ἴο δϑῖκ ννῆδὶ 

νν5 ἴη6 τυγιῖοτγ᾽β δι πηαΐα οὗ ἴπῸ οπαγδοῖεν οὗ Βαΐδαπι. Τῆαε 

{γα ἢ 5, {Π1Ὶ5 χυδϑίοη σδῃ δα 5} Ὅ6, δἀηαὰ ἢ85 βΡἜΠογα Ϊγ Ὀδαη, 

ῥὈτοϑϑοά ἴοο ἔατ.0 Ὅπα ψγίίεσγ ΠιπΊβοῖ 15, σοπηραγαϊ νεῖν σρϑαῖ- 

ἴηρ, ᾿ηἀιθοεγεηῖ ἴο 1. [τ 15 μαγαάϊν ονεγϑίδτιηρ ἴπ6 σᾶβα ἴο 

58 Υ {παῖ Βαϊδδπὶ 5 δὴ δοοιάξηϊ, δηά 15. ποῖ οὗ ἴπε ὄἜϑβϑησα οἱ 

16 βίογσν. Ηδ ἰ5 ἴδ ᾿πϑίγαπιθηΐ Ὁ. νπιοἢ {πΠ6 ργουαά ορροηρηῖ 

οὗ ἰςγαϑὶ αηᾶ Ὑδηννε ἰ5 ἰδα οὐ ἴο ἢ15 ἀοβίγαστιοη. Βαϊ [{ 

{π6 απαϑτίοη οἵ Βαίδδηιν 5 οπαγδοΐθσγ 6 γαϊϑεά, ἴῃ6 ουἱδίαπαϊην 

ίαεϊῖ ἴο ὃ6 Κερῖ ἴῃ νίαν 15 παῖ ποιϊμίηρ βυῆσεβ ἴο βεάιοε 

πὶ ἔγοπι σαγγυῖηρ οὐδ ἴπα νψ}}} οἵ αΐννεῆ. Βαίαϊς πιὰν 

τΠϊηἷ, 1 πᾶν Ὅς {πὸ ἱπιεηζίοη οὗ ἴπ6 ψυτιῖογ ἴο ὄχρύθϑϑ [Π]5 

ἴη ραβϑίηρ, {πδὲ Βαίδδπι, 15 ὀρθῇ ἴο ἃ ϑυῇῆοϊθηΐ ἀρρεαΐ ἴο ἢὶς 

ἀναῦῖσα. Βυῖ 1 50, {πὸ ὄἄνθηῖΐ ρύονϑϑβ ἢϊπὶ τντοηρ. [Ιἴ τῆηδνὺ Ὁδ 

οαἰά τΠαἴἰ Βαΐίδαπι ἄοος 41] {πὶ 6 ἄφες ὑπάδτ ἀϊν!ηδ ΟοοπΠ|- 

ρυϊσίοη ; {π|5, ποννανθῦ, 15 οἠΪγ ἴῃ δηοίΐμογ νὰν ἴο πειυῖγαϊϑο 
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{π6 οἰιαγδοῖοσ οὗ [ῆἢ6 ργορῃῇεῖ. Βεῖ 11 Ὀ6 ἔυγίμογ βαϊὰ {παῖ 

δ ἄοεβ δνογυίῃιηρ τη ρον, ταὶ π6 ψνουϊά 1 ἢδ σου]ά 

ἤάανα ϑαιϑῆοα [15 ἀνατίσθ, [ἢ15 15 ΘΙΠΊΡΙΥ ἴο ἱπιρογί ηΐο {Π6 

βίογυ ννῆδῖ 15 ηοΐ ἴπδγα. 

ΤΠα ροβιζίοη ἴαίζθη Ρ ἰὼ {{|ΡῸ ἰαϑὲ ρδγαργδαρῇ 15 δηϊίγεὶν 

αἴ νατίδηοα ν ἢ τῆ τηϊογργεοΐδίίοη παῖ {11 σοπιραγαίίνοϊν 

τεοθηῖ {ἰπ|Ὲὲ5 δηζιγαῖν μεῖϊά ἴπ6 βεῖϊά, [ΙΕ ννὰβ5 οὐιοϊδεά ἴῃ 

στεαΐῖ ἀεῖδιὶ ΌὈγΥ ΙζΑ] σοῦ, ο, {πγουρἢ ἃ ποῖ υπηδίυγαὶ γα- 

δοίίοη, ἰαθοιτγαά ἴο ργονεὲ Βαϊδαπὶ 85 δαπηγα δα 45 ἴο ὑγενίοιβ 

αὐιΐοτϑ ἢ6 Παὰ Ὀδδη 4 αείασίδοία ομαγαοῖοσ. ὙΤῇα οἱάδγ τη- 

ταγργεϊδίζίίοη οὗ πϑοοϑϑιυ ἀδρεηάεά οἡ ἱηρδηϊοις δηά ἐογοθά 

Ἔχρ δηδίϊοηβ οὗ ἀδίδι]5 νι ἢ τνεγα ΠΥ Ἔχροβθα ὃν Καί βοῦ ; 

1 ννὰβ5 υ50166α Οἡ οπα δϑϑιιρίοη δηα οὔδ 4550 ΠπΊρ[,.οη δίοηθ, 

ν!Ζ., {παι 41] (πΠ6 ἀείδι]5 πηθητ:οηδα ἴῃ 411 τῆ6 τγεξδγεησθς δα 

δοῖαδὶ δηά συ ἀδδοσιρίοηβ οὗ οπα δηά [6 ϑδδπ)Ὲ γϑδὶ [ἰτἴ ; 

1 Βαϊαδηιλβ ἰαϑὶ δοῖ τνὰ5 ἴο σοιιηβεῖ Βαϊΐαΐς ἴο βεάυος {Π6 

Ηδφῦτον5 ἴο ἴΠ6 ᾿νογϑῇ!ρ οὗ 5. σοά ΌΥ πιοδη5 οὗ ἴδε βϑεηβυοιιβ 

αἰἰγδοϊίοης οὗ ἴπ6ὸ Μοδθιε ψοπιθη (3116), [6 πη ἢα τνᾶ5 ἱπάθοά 
ἃ Ὠγροοτγιῖα, ἀπά {πε πιοβσῖ ἡδίυγαὶ Ἔχρί ηδίοη οὗ ἢϊ5 οοπάποῖ 
ἷ5 ἀνδγίςσαθα. Βίϑδῃορ Βιι[οτ᾽5 βεγπιοη, ψνὨοἢ γοργεβθηῖβ {6 

ΠΙρΉ-νναῖεγ πιαγὶς οὗ {π|5 πιοάδ οὗ ᾿ηϊεγργοϊδίοη, 15 ἔπεη ποῖ 

Οηἷΐν ἃ οδαγδοίογϑίο δηά πιδϑδίογίγ βίαν 1 8η υπαυδϑιϊοηΔΌΪΥ 

ΓΟΔΪ ἴγρε οὗ δυπΊτδη οπαγδοΐογ, Ὀυῖ ἃ (δι πι] ἀ 6] 1] ηδδῖίοη οὗ 

Βαΐδαπιβ ομαγαοΐου ἴη ραγίϊουϊΐασ. Βυΐ [6 δϑϑυπιρίίοη 15 ἢῸ 

ἰοηρογ 7υκι1ῆε. ὙὍΠα 5ἴοτγυ οὗ ο. 22-24 15 σοπιρίοῖα ἴῃ 1156]; 

ἴΠ6 Δ]1]πδίοη ἰῇ 4116 ἢγϑῖ ἀρρεδὺβ οσδηζυγῖας ἰδΐεγ, δηά (566 ἢ. 

320) 15 οὗ ἀουδίξα! μἰσίογιοῖγ. Ηδησς ἴδ 5 ΠΙαρὶπιαῖς ἴο 

Αἰῖονν 1 ἴο ἀοπιηδῖα ἴπ6 ἰηϊεγργεΐαϊιοη οὗ Ὁ. 22--24. 

ΤΠουρ ἴῃ (Π6 πδίη ΠΟῪ πᾶνε Ὀτοΐίκοη ἔγος ἔγογ ἰδ οἷάενς ἰηἰεγργείδιίοη 
ἴο ἃ ἰιϑΐογ δϑιϊπιαΐς οὐἩ Βαϊδδπι'β ομαγδοίογ, Ὠ]. (128 : ορ. 140) αηὰ Βδοοη 
(Ρ. 221) αὐτὰ 511}} 58ὸ ἔδγ υπάδγ 115 ἰηβαξηος {Πδι. ἴπον δἰἰθυΐα ἴο ἴῃ6 Βα6]δδηὶ 
οὗ ἃ ςογίδαϊη ρσγεεά οὗ ἀναγίοςα ὑπο ὑπ Ὸν ταῖκα ἢο αδἰϊεπιρί ἴο ὕζονε. 
Τῆδὶ {6 ἤηδ] εὐϊος οὗ ἰῃῆς Ηοχαίΐους ἰπουρῃξ ουΐ ἃ σοηβίβίεηϊ οπαγδοίογ 
ἴον Βαΐδαδπι Ῥείογε ἢα δαὐπιιτ ες θο᾿ἢ γορτεβεηίδίοηϑβ ἴο ἃ ρἷδοσ ἴῃ ἴῃς ββϑπια 
λνογῖκ " (δου Ρ ἢ ὉΥ πὸ πιοδηβ ἴο βίδμπα δε ΌΥ 5146) 18 ᾿Ἰποδρῦϊε οὗ ὑτγοοῖς 
85 ἰο 115 ὈγοΌΔΌΠΠν, δδοὶ τολάεγ σδη Ἰυάρα ον δἰπηβοϊξ, 

ἢ Βαίδαπι5 ἀδραγίαγε ἔογ ὶ5. Βοπὶα (2425) [πΠ6 ϑἴοτυ, 
ἱνῆοσα πιοῖϊνα 15 45 ἀεβογι θεά αὔονϑ, ἰ5 σοτηρίθῖθ ὉΠ ϑὉ- 

“ Ὁρ. ““Βαεαίαδαπι,᾽" Ὀν ἵν. Τοοῖκ, ἴῃ 7οπγηαῖ οΥ ΤΠεοὶ. δέμαέος, ι1. 161. 
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σεαυδηΐ ἔογίυηδβ οὗ ἴῃς βϑοῦ νογα ἰγγοίανδηξ ἴο 1. Βαϊ τ86 

ΟΟΓΙΟΒΙΥ οὐἱ οὗ ψῃϊοῦ τ[πΠ6 Ηδρρδάϊς Μιάγαθῃ οὐ {πὸ ΟἹὰ 

Τοβίαπιθπὶ δρδηρ ινδηϊεὰ ἴο Κποῖν πιοῦα Ὀοϊῇῃ οὗ ἢὶς δῖε 

δηά οὗ Ὧϊ15 οπαγδοίοσγ δηά ρδγβοῃδίιυ: δηά δἷϊογ 15 νοηΐ ιἱ 

ογβαίϊθα ψῆδὲ 1ἴ ννδηϊθα, {1} ἴῃ τἢ6 οουγθα οὗ {Ππ| 1 σαν 

ῬΗΠΟ πιαϊογίαὶ ἔου ἢ ἰεσηρίηνυ απὰ βρίγϊεὰ ἀδϑογριίίοη. [Ι}ἢ 
ρδγίιουϊαῦ, τἢ6 δχοϊυβῖνα δριγῖὶ οὗ ἃ ἰαΐεγ ἂρ οουϊὰ ποῖ 

τοΐαγαῖθ ἴπ6 δρρδᾶγαηοα οὗ ἃ ἴγσιια ργορῆεῖ οὗ ἀοά δπιοηρ ἴπα 

πεαΐδϑη: [ἴ σοηϑοαθθηςν ἰοοῖς οατα ἴο γαργαϑθηΐ ἢίπὶ ἴῃ δῃ 

υηξανουγαῦϊα Ἰ’Ιρμῖ. δυσῇ 15 {ἴῆ6 ρσϑηδγαὶ τοπάδηου, ᾿πουρἢ 

Ἔνθ ἰαΐεγ ποῖ ἀγα γάτα ὄχοερίίοηβς ἴο ἰζϊ. Ὅῃα ἰδῖου τείεγς- 

δῆσθς ἴῃ ἴδε ΟἿ. ργονα ἰμαΐῖ (ἢϊ5 ἀεδρτγεοιδίουυ Ηασσδαάδῃ 

ἀενεϊορεά φατγίγ; δηὰ στο οὐ νυ ο ἔπεα 15 οὐἷγ ἰαῖος 

δνίάδησα πᾶ 6 σοηϑιάδγαθὶν δδυίογ τ οτιρίη. 

Αραγῖ ἔτοπιὶ ἃ γείδγθβῃοα ἴῃ ἃ βιθδβεαυδηῖ ρᾶϑϑᾶρα οὗ Εὶ 

(1ο5. 2435), οὐ νοῦ 566 Ὀεΐοιν, (86 δαγοσὲ ΟΥ. τεΐεγεπος 
(Μῖς. 64.) ἰο Βαΐδαπι ἰ5 ὑπαὶ δἰγεδαυ οἰϊεά (ρ. 316); 18:15, 
πιοδῖ ἡδίυγα! Υ ἱπίεγργείεά, γεραγὰβ Βαΐδδπι ἔανοιγαῦῖν ; ἃ5 

ἀοά ἐτυκέγαϊεα ἴδ ἀν} ρυγροβοϑ οὗ Ερυρί ΌΥ πιδδηβ οὗ Μοβεϑ, 

Αδοη, δηά Μιγίδπὶ, 50 Ηδ ἐγυξίσγαϊεα τἢοβε οὗ Μοδῦὺ ΌὈΥΚ πιοϑῃβ 

οἵ Βαΐδαπὶ.0 Βυῖ ἴἰπ ἴπ6 ποχί γεΐδγεποθ, ἐπουρἢ 1 Ὀεϊοηρ5 

Οοηἷΐν ἴο Πα δηά οὗ ἴπῸ 5δπηδ (ἴῃ 6 718} σαπίυγν, Βαΐδαπὶ αἰγεδαῦ 

ἌΡΡΘΔΓΒ ἴῃ ἃ ΠΊΟΓΘ 5: ηϊϑίοσ ρῃτ; Ὀγ ἴπ6 δηά οὗἉ {11 γί σεηΐουγν 

ι δά Ὀεσοπα ᾿π]ροβϑιῖα ἔοσ ἃ ργορῆας ννο γοοεϊνεά ρΔῪ ἴο 

γοῖδϊπ ἴΠ6 βᾶπὶῈ δϑίθεπι τυ] ]οἢ ἃ ϑαπιθὶ οὐ Αἢ δῆ, που σῇ 

{ΠΥ ἴοοῖκ ἔξεβ, επογεά ; πε Πευϊζεγομοπῖδὲ (Ὁ ς. 2535" (4) Ἰς, 

τῃογείογο, ἀεργθοϊαίίηρ Βαΐϊδδαπὶ ᾿νῆθη ἴδ δχρύδϑϑῖὶν ϑίδίοϑ 

δὶ τῆς βδἴογυ οἵ Νυ. 22--24 ὨΊΘΓΕΙΥ ἱπΠ10}165 (ἔοσ ἴῃ {πΠ6 δὰ 

οὗ ἰπμδῖ βσἴογυ 1ἴ νν85 ἃ ργονδίεηϊ οιιϑίοπῃ) ἐμαὶ Βαΐδαπι γεσεϊνοα 

[δε ; δα αἷβθο αἰζγιρυΐϊεβ ἴο πὶ ἃ ὅδϑῖγα ἴο συγδα τνῆ10]} 

Υμν ἢ ψνουἹά ποῖ σγαίν. Νεῆ. 122 15. πιογεῖν δὴ δοῆο οἵ 

{Π15, δῃὰ ἃ 5: Π}}18Γ Θοῆο 5 ργορδοΐνυ ἴο Ὀ6 ἰουπά ἰη 7ο5. 249, 

Ὕνῃογα δὶ 5θαπὶ5 ἴο Ὀ6 {{ἸὸΔ οτἱρίηδλὶ γϑδάϊηρ ργαβογναά ἴῃ (ἃ 

(διέ γαλπτυολ «οοι ποζ ἐθεέγον {Δ 66) Ὧὰ5 Ὀδεη τορδοεά ἴῃ 30 
ὉνΥ μέ 7 «τοοιΪ ποέ λοαγᾷορ τρίο Βαίααιη. Ὅμε ἰδίας ΟἹ. 

γείδγθησθϑ δῖα ἔουηά ἰη Ῥ, θαΐ Ὀεϊοηρ ἴο Ρ᾽ γαῖῃογ ἤδη Ρὅ; ἴῃ 

{1πε58 Βαϊίαδδῃ). 15 ἴΠ6 ““ ογδοϊ δ- ποηρεγ᾽᾽ (8ΌΡ)---ἰη 50 ἰαΐθ ἃ 

τντιῖοσ ποτα ἰ5 πο απαϑίίοη παῖ ἴΠ6 ἴοτηὶ 15 οηδ οὗ {πὸ υἱαιχοπῖ 
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Γεορσγοδοῦ ; ἰ 15 ἢῈὲ ψῆῦο σουη5εῖα [ἢ6 δπιρίογπιεηΐ οὔ {πε 

ἹΜοδθιίε οπιθῃ ἴο βεάυςε ἴπΠ6 Ηεργονϑ (ΟΡ. 2 Ρεί. 215-18 Κδν, 

2.4), δῃά ἣς ψῆο ἢ]15 ὰἃρ νπδὲ ννᾶ5 (611 ἴο Ὅὲ δοϊκκίηρ ἴῃ ἴπ6 
Εδιϊϊοῦ δίογυ Ὁν τεοοσζγάϊηρ δαὶ Βαΐδαπὶ ἀϊθά ἴῃ Ὀδί]6 ἴῃ [Π6 

ννᾶγ οὗ [σγαεὶ αρϊηϑδὶ Μιάΐδη (318. 16, 705. 1453. 
ΤΠῈ οδγϊίεδ υῖοῦβ ἴῃ νμοἢ [πΠ6 οὔαγρα οὗ δνδγίοθ ἰ5 

ἜΧΡΙ ΤΟΣ. πλαάα ἀρροᾶῦ ἴο Ὀ6 ῬΗϊΪο (226 Κεϊ. Μος. . 48 (Μδηρεν, 

1232}} δἀπὰ 2 Ρεῖ. 5. (ορ. πἀ6 1). [τ 15 [6855 νἱρόγοιϑίν 

οδαῖρεά ἀραϊηβδὶ Βαΐδαπι ΌΥ []οβερῆυβ (4452. ἵν. 6), (που ρἢ ἰπ 

οἴμεογ γοϑρεοῖβ ἢδ ργεβδϑηΐβ Πἰπὶ ἰῇ ΠΘΑΥΙΙΥ 45 πηίδνοῦγαθϊε Πρ 

ἃ5 ῬΠΙΪο. 

ΎΤΠε ἰανουγδῦϊα ἰυαδρπιοηῖβ οἡ Βαϊΐδαπι ἴῃ ἰδῖεγ υυγιϊοεγϑ γα 

ίενν ; Ὀυΐ δοπια οὗ {π6πὶ ἀγα δπιρῃδίίςο. ὍΤῆι5 σοιηπΊεητηδ ΟἹ 

Ὦςτ, 3419 (7Ζ΄ογε λαΐδ ποέ αγίδοη ἐη 75γαοϑὶ ὦ ῥγορλοῦ), διῤηγό 
(εά. Ετεἀπιάηη, 1504) δά άβ, "" Ὀυϊ δπιοηρ ἴπ6 ποαΐπεη ἴπογε 

45, νὶΖ. Βαΐίδαπι,᾽᾽ δηὰ ἤθη ροϊηΐβ οὐϊ ναγίοιιβ ροϊῃϊβ ἴῃ 

ΠΟ ἢ Βαΐδαπὶ 5 Ἄνθη βιιρογῖίογ ἴο Μοβεβ 85, 6...» ἴῃ γεοεῖν- 

ἴῃ Ὧ15 ταναί δι οηβ ἱγίηρ ἄοινῃ, νἤεγεας Μοβοβ γεοεϊνθα {Π6Πὶ 

βίδπαϊηρ ὑρ; 566, ἔυγίμοτ, Κα σοῦ, Ρ. 27 ἔ. 

Οὗ {πὰ ἀεῖδι]5 οὗ 1π6ὸ ΗἩαρρδάϊο εἰαθογδίοη [ἢ 6 [ο]]οινὶηρ, 

ἃτα διηοηρ [ῆ6 πιογα ᾿πιεγαϑίίηρ οὐ ἱπηρογίδηϊ : Βαϊΐδδπιὶ. ννᾶ5 

'απλα οὔ ὈΪιπὰ οὗὨἩ οὔ δγὰ (ἀδάιιοεα ἔγοπι {Π6 βίηρ. ἢ ἴῃ 2415) ; 

δε ἀϊοά δ5 ἃ ὈΪοοάν δηά ἀδοθιίι! πᾶη δὲ ἰδ ρα οὗ {π|γίγ.ϊῆτγεα 

οὐ {πιγίγοεξουτγ, 2.6. Ὀείογε δ6 ννᾶ5 ἢ 417 βεανεηΐυ (ορ. 5. 552: 50 

ΘΔΠἢ. 1ο6) ; δηά, {κὸ Ποερσ, ΑΒ Πορπεῖ, δηά σθῆδζὶ, μα μδά 

ΠΟ ρδῖΐ ἴῃ [86 τινοτ ἃ ἴο σοηπγα, ν Ὦ1]6 τῆ6 ἴοΐ οὗ δ15 ἀϊβοῖρ᾽θς 

Αἰ5ο, ἴο δῖα {πῸ ὄεχδοῖ ορροϑιΐίθξ οὗ ἴπε ἀϊβοιρίες οὗ ΑὈγδἤδπι, 

ἰς ἀοβαπῃα (ϑαπῇ. τοῦ, ΑΡΠοιἢ ς1909)ὴ, ὍΒα ἴνο ΠΟ δοοοπι- 
Ραηϊεά Βαϊδδπι οὐ ἢ15 Ἰουγηευ (2252) σεγα [δηη65 ἀπά αι γεβ, 

ὙΠῸ δα οουηβο! ]εαὦ ῬΠαγαοῦ ἴο ἀδςῖσου {πὸ Ἡδῦγενν πιδὶα 

ΟΠ] ἄγη δηά γίναι! ἰεὰ Αἄγοη Ὀεΐογα ἴῃ Ερυρίδη κίηρ ([ 19 
οη Νιι. 2253, ἔχ. 115.γ)11}). 

Βαΐδδπι ἰ8, πιογοονογ, ἰἀςηῆεα τυῖ ἢ ναγίουβ ρεγϑοηβ ὑνῆο πδιὶ ορροβοά 
ἴβϑγαεϊ, βυς ἢ 848 ᾿ῦδη (ὦ Ἰσπ ρῃ Νὰ. 225, ϑδῃ. τος), δὴ ἰάἀεηι βοαίϊου 

ὙΒΙΟἢ Πα5, πὶ ἃ 5εῖβε, θσε τενὶνοά Ὁγ δίευεγηαρεῖ (Ξἰπτοαηπαάσόνωτεν, τοί ἴ.). 
ΤΏογα 5 ἔαγ πιόγε βριγὶ αδοιΐ ῬΏΠο 5 (26 Κέ. 3ος. ἱ. 48-55; Μδηρον, 
122-128) ἀεβογίρίοη, Ὀυὶ ἰϊ 15 ἴοο ἰοῃρ' ἰο χυοῖς οΥ᾽ δυπηπιαγίβε : ἰοβορῆυς 
(4π||. ἵν. 6) 15 1655 ἱπίεγοβίίηρ. 5656, ζυγίῃενγ, ΚΑ] 5 ἢ, 22--22 ; δπᾶ 7ειυ τε. 
Ἐπ εἰοῤαα α, ἰι. 467--.00 : ἴοτ τοϊογοησαβ ἴο Τδίγίβιὶς δηᾶ ἰαῖϊογ (Ὠγιϑται 

: 21 
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δϑιπιδίος οἵ Βαίδασι β οἱιαγδοίογ, ψῃϊο ἢ ἀγα αἵἴνναυβ πιογοὸ οὐ 655 πηΐανουτ. 

ΔΌΪ6, απὰ αἰον πηαιηἶΐγ οὐ ἔπε ροϊηὶ ῃεΐπεγ ἣς νϑὰβ ἃ πιογα πεαίμεη 

τηαρὶοίδη οὐ δοΐυδιγ γεοεϊνοα γενεϊδίίοη ἔγοπι αοά, 85ε6 Ἐδίηκαο, 221 δ ᾿ 
της, ἔοτ βδοπηα πιοάδσῃ ΕὩρΡ 5} οπιἰπηαίοβ, οοα ἴῃ 7οτγη. ΖΤΑεοὶ, δέπατες, 

ἰῖ, 161-.64. Οπ δοοουηῖ οἴ (Π6 πυρροϑβεα 51: ΠῈ}Α ΓΙ ἴῃ ἴπ6 πιεδιπρ οὗ τῃς 

παπι69, Βαΐδλαπι 859 Ὀδεη σοπηεςοιεα νν} ἴῃς ΝΙΚοϊαἰίδηβ (Εεν. 25 15) δπὰ 

τπ6 Ατγαρδίς ἔδθυϊϑὶ 1 οἰκπηαη : ἴοτ ΠΠγαίυγε οἡ οί ροϊπῖϑ, 866 δ 5.ῇ, 

23 δά ς28. ; Μοδιαπιπιεάδη βϑοῃοῖδγβ, (που ρἢ ποῖ υπαηπὶπιουβὶν, Ἐχρ δίῃ 

ΚΚοτ. γ179. 8.95 ἃ γείεγεηςε ἰο Βαδαίδδπι (βες, ἐ.9., Βείᾳϑιννῖ {πεγϑοη), 

ΧΧΙΙ. 9-4 ΜΔ Β ἴδαγ οὗ 18Γ86].----ΜΟΔΡ᾽ 5 ἔεξαγ 15 οσοδϑϊοηθά 
ὃν ἴπὸ βύσοθβϑ οὗ [6 ἰϑγδθίἴαε5. ονοῦ ἴπε Απιογιίθβ (566, ῃον- 

αναγ, δἷ5ο ν. η.), δηὰ {1τοῖγ οσσυρδίϊοη οὗ ἴπΠ6 Απιοτῖϊα σουπηΐγν 

(2131. ἘἙ, ογ 2135 ἴὴ. Τῇηϊ5 ἔεαϊυγα ἴπ {ΠπῸ βδἴογυ τδὺ γεῆδοὶ 
αοίυδ] πἰσζοτιοαϊὶ οἰγουπιβδίδησος. [{ 15 'π πὸ ΨΑΥ ἱπῃηργοῦ δα. 

ἔνδη πουιρὴ ΜοΟΔΌ πιδύ, ἴη ἴπ6 ἢγϑε ἱπβϑίδηοο, ᾶνα δοΐῃ δι 

οα]οἀ ἴῃ ἰϑύδοὶ ἴο δἰΐδοῖς ἔπεῖὶγ ἰγου ]σοπὶα περ ουΓς, οΥ, 

αἱ ἰεαϑῖ, ἤανε πιαϊπίαιηθα ἃ ἔγίθμ αν πθυΐγδ! τ ἀσγίηρ (ἢ δὲ 

᾿αἰίδοϊς, {πεῖν ἔδεϊπρϑ πᾶν τυ Ὲ]} μάνα ομδηροά πον παῖ ἴδον 

(ουηὰ τ[πὴ6 Ηοῦτανν {τῦ65 βοιεα οἡ {ποῖ Ὀογάρυϑ, γος ἔγοῃι) 

ΑΓ δηὰ ΒυΠΡΥΥ ἴον 1δηά.---Θαϊάξζ ἐλα 5δοπ οὗ δ.Ρό») Κὶηρ᾽ οὗ 
ΜοΔῦ (ν." 10). Ὑῇα ἤθε πᾶπια 15 ἔγοηι ἃ γτοοῖ νηοῦ ἴῃ 
Πεῦτοιν πολ 20 αν τοαδίδ, ἀῃὰ πᾶν ἰπαγείογα ΞΡ 2.0 

ἡἠρυαείαίογ. Ὑῇα ϑδεοοηά 15 ἰἀθηϊτίοδὶ ἢ τῆ6 Ηδῦγοιν δπά 

Ῥῃοηϊοίδη (( 15. τ651}} 16) ἔβγηγ τνβιοἢ ἀδηοίοβ Ω ὡηορπαῖὶ δγα οἵ 
{16 βράγγοιν ἴγρϑ, Ὀυξ 15 βοδύοεϊυ σοῃβηδά ἴῃ 5806 ἴο ἃ 5'πρίὶθ 

5ροοῖθς. ϑίρρόγαδ, ἴδε ἔδηχ ἔογπιὶ οὗ ϑδιρρόγ, 15. ἴπ6 παπια οὗ 

Μοςοϑθ᾽ Μιάϊαηϊα υυνἱΐο, δηά οὐσουτ ἰῃ (6 ἴογηι ἐδ ΒΥ Ι͂ἢ 

Ραϊπιγτεηα ᾿πϑογρίίοηβ (ἀ6 Νορέ, εἰ Ξε 1ἀ42ὈΑτοῖςι, λιογάζξονι. 
7πϑολγοη, Ὁ. 458, Νο. 35. Τα αἰτεπιρῖβ ἴο ρῖνα ἴπε5ε δηά 

{86 πφπΊ65 ἴῃ ν.δ δὴ δἰ] ρογιοδὶ βρη βοᾶποθα ἀῦα υηϑυσοδοϑία; 

{Π6 56 παπιο5 δῖα πῸὺ ἄουδέ ἐγτδαάϊτιοηαὶ. 866, ἔαγίῃαγ, ΡὮ1]. ἡ. 

Νοίδίηρ 15 γεοογάεα οὗ Βαϊαἷς ἱπάδβροηάθητν οὗ ννῃδὶ 15 τοϊά οἱ 

πὶ ἰῃ [τὴ6 ργδοθοηΐ σοῃποοίΐοη; υῖ Ὧ6 15. οὔσδ πιοηκοποά 

Βοις Βαΐδαπι ([πἅ. 1135).---70 ἐλ6 Ανιογίζε5] ἴῆς Ηεῦτγεν 
οοεσῖῖνα ἴογπὶ γοίοτ ἴο ϑίβοῃ δηά ἢϊβ ρεορίβ (2131: 35:. 5 

Ὀυΐ ἄοε5 ποῖ ἱποίΐυΔαε Ὅρ δηά ἢἷβ ρεορῖβ, πιδη οηδά, Ὀυΐξ ποῖ 

τογπτοα Ληγογίε5, πῃ 2183-85 (-ἢ Ὠζ. ,1.8. ΑἹ! {πΠ6 ραϑβαρδβ ἱπ 

[πΠ6 Ηεχαΐδυσοῃ τυβῖοἢ βροαξκ οὗ Ὅρ δ5 Κίηρ οὗ πε Απιοτίίες 

Δρρολγ ἴο δα ἰαΐοεγ {παπ 1Π6 πιαΐη ΠαδυϊεγοποπΊϊα ὮΙ ΞΊΟΓΥ ; 566 
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Ὅς. 48 4“ κ,»Σ14, ἴἤοσ. 210 οἱϑ 2415, --- 8. Μοδδ᾽5 ἔδβασ οὗ [ϑγδρὶ 
ἰ5 σἰαϊδα ἴθ ἴινο πιαίθυα γ ἰάσηΐοαὶ οἷδιιθαβ; ἃ ϑιπιϊαῦ 

ἰαυϊζοϊορυ, ὑστοῦαρῖίν ἀμπα ἴο [Π6 584Π|Ὶ6 οδιιβε, νὶΖ. [ιβπίοη οἵ 

βοῦγοσβ, οσουζβα ἰῃ αη. 21. Τῇα τγορϑθπκὶοη οὗ ἴΠ6 βυδ]θοῖ 

7) αὖ, διὰ ἰδ δχργαββίοη οὗ [ἢ οὐὔ]θοῖ πη ἴπ6 βεοοηά οἴἶδιιβα 

Ὁν ἃ ἔγεϑἢ ἴδγπὶ ολίϊάγοη ο7 15γασὶ Ἰηϑιϊεδὰ οὗ ΌὉΥ ἃ ς᾽ πιρῖ6 ργο- 

ποῖ τγεΐεγγιηρ ἴο ἴἢ6 ρεορῖςε (141 ἢ. 2οΪ ἢ.), αἷβο, ροϊπί ἴο {Π6 

ἔαοϊ {πὶ ἴῃ6 νοῦβα σοπιθῖηδ5 [Π6 5 1 Γ βἰδίζεπιεηΐῖβ οὐ ἴννο 

δοιγοοβ. Ὑῆα νετὺ [ἢ οἷαιισα ὦ (Ἴ)}) οσοιιγβ εἰδεινῆογε ἴῃ 1Π6 
Ἡεδχαίθυος ἰη Ὠϊ. 11 1855 2237. ορ. δἷϑο, 6... 1 5. 1818. τῃ6 
νεγῸ (Ρ) ἴῃ οἴδυβα ὃ 15 εἴτοηρου, ἴπε6 ἐππάδπιδηΐαὶ πιδδιϊην 

Ὀεϊηρ 20 7εοἰ ἐοαίλήίηρ, 707: ἴῃ6 ἡδαγοϑὶ ρδγδί] εἷς ἴο 115 ργεβθηῖ 

856 ἅτε Εχ. 112, 15. γι (ἀπά {πε ΗἸΡΏΙ, 15 {πὲ τοχὲ Ὀ6 τρῃϊ, ἴῃ 

Ις. γδὴ); {[Π6 οτιρίηδὶ βεῆβα 15 οἰδαγοῦ ἴπ ση. 2745, [μον. )οῦβ, Νὰ. 
215, 1 Κι. τἰὖϑ, Ῥγ, 4111,--.φ. Μοδῦ, νεῦν ἰδυρεῖγ ἃ ραϑίογαϊ 

Ῥεορῖε (2 Κ. 42), ἔξατς δι τΠ6 ϑύδο] α Πογάοϑ νν}}} ἀδνουγ 

411 [86 ραϑίυταρα δγουηά ἴπ6π|.0. ἼΤἢ6 οσοσδϑίοη ἔογ {ΠῸ6 ἔο οιν- 

ἱηρ᾽ ερίϑοάβ, δηὰ ἴῃ οδιιϑαὲ οὗ Μοδρ᾽ 5 ἔδασγ ἤεγε δεϑισηβά, γα 

ΡΟγΔΡ5 ποῖ {6 58π|6 ἃ5 ἰῇ ν.ῦ [ 15 ἴ6 πΊεγα δρρτοδοῇ, 

γαῖμοσ ἴμδη (45 ἴῃ ν.2 ἴ6 σοπαμεκβῖβ, οὗ ἴδε [5γδ611{65.---- 716 
οἰονς ὁ ΔΠεΠ14] ἴ658 ἀγα ἀριδὶπ πιεηιἰοηθά ἴῃ ν.ἵ, ἴβεγα ἴῃ 
οοπιοϊπαίίοη νι τῆ οἰ6γς ο7 Μοαδ. ἘΒαῖ [6 παγγαίϊνα ἴδ κ65 

πὸ διγίποῦ δοοουηΐ οὗ {ποηὶ; Βαϊδδπι5 θα ηρ5 ἄγ ἢ [Π6 

Μοαδδιῖαβ οηἷγ; ἴπ6 Μιαάϊδηϊῖαβ ἀγα ποῖ πιθηϊ: οηδά, ἄνεη  ογα 

ΠΕ πρῃῖ Ὀ6 οἀχρεοΐεά, δπά ννῆογα [οβδερῆυβ, ᾿πἀοεά, ἐουηά 

ἴ Ὠαοσββασγυ ἴο ἰηβεγὶ {μεπὶ; 566, 6.9.») ἴῃ Ε' 235 1] (γίποος οὗ 

οαδ᾽ οἷν) δηά ἴῃ ἷ 2490.16 (ςξ. [οβ. 4:2. ἐν. 65); οὗ {πε [8168 

οἵ Μίάϊδη, Βαΐίδατη δδ5 ποιϊπίηρ ἴο σαν. ϑοπῖα, Ἐ ἰπεγοίογα, 

αἰγιθυΐα (Π656 γείεγθησαβ ἴο πε Μιάϊδηϊεβ ἴο ἃ γεάδοϊογ ννῇο 

ἴπι15 αἰϊεπιριθα ἴο σοπηθοῖ πε ργθβθηΐ οἴογυ ἢ οχίγδηθουβ 

ποΐῖσας ἡνπιοἢ σοπποοῖ Βαΐδαπι ἢ Μιάϊδη (418:16. 705. 1.321}. 

ΟἸμοῖα Τ (της τπαὶ {πα ἃ ἀεγινεα ἔγοπι Ϊ, ννἤοϑβα βἴοσγυ, 
[γαρσιτηθηςαγν ργαϑογνα, τνᾶ5 ᾿ηγοάπσεά ΌΥ 8δη οχρίδηδίϊοη παῖ 

Μοϑδὸ δῃὰά Μιάϊδη ἵνα πεϊρῃδοιινο, ἀπά πιδάδ σοπιπιοη οδιι56 

ασδϊηδῖ σγααεὶ. Ὅῃα ἰαϊζογ νῖονν 511} ἰΙεᾶνϑ5 [ἢ 6 οπλ!ϑϑίοο οὗ ΔῃΥ͂ 

γείδγεηοα ἴο ΜιΙάϊδη ἴῃ ο. 24 υποχρίαϊηθα ὉΠ δϑεϑοοίϊδίίζοη οἵ 

Μ|ιααπῖῖε5 δηὰ Μοδρίξεβ μεθα ἴῃ 1561 οσοδϑίοη η0 αἱ ΒΊσΪΕΥ ; 

" Κυς, ἵνε. {Ὁ ϊ., Βδςοοπ. 
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ἔογ 5εεὲ αη. 4635, δηά ορ. ἢ. ου 1τοβϑῇ.--- 454 Βαίαξ ὃ. δίῤῥονγ τοῖς 
ἀΐηρ οὗ «]Ποαὐ αὐ ἐλαΐ ἐἦγ»ι6] ΤῊ 5. γαπιαγὶκς σοπτεβ ἴῃ βοπηεν δῖ 
ἰαῖα αἴϊεγ Βαίαἷς 5 Ὀθεῃ αἰγεδαυν γεΐξεσγεαά ἴο ἴῃ ν.3 υτβουΐ 

εχρίδηδίίοη. Ηδγπιοηϊθίϑ Ἐ δύριια ἴπδΐ ἰῇ ν.2 Μοβεβ παὰ 

ΟὨΪΥ ἢ 15 σοῃίαΠΊρογαγιθ5 ἰῃ πλϊη τνῆο πεεάεά ηο ἐχρίδηδίϊζομ, 

Ὀυὲ τῃδὲ ὈΥ ἴπα {1{π|6 6 τεδοδεά ν. γεπιεπιθογίηρ παῖ ἢ τνᾶ5 

ὙΎΠΠηρ ἴογ ροσίοσιυ α͵5ο, πα δά δά {Π15 τοῖα { ἔου ἐπεὶσγ Ὀδεπεῆϊ. 

ᾷ. 1)π5}} ρΙ. Ὀεΐοτγα ςοἱ!. ὕπρ, 45, δι. ἴμεν. 416; Ο.-Κὶ τ4ςδε; 8 (ερ. Φ) 
Ἴπὸ", δίηρ. υνῖτἢ ο011, ὑπρ, 45, σι ., ὅπ. 291}; (.-Κ. 14ς,---ῦπρη)] 5 (ἃ 5 Ἐ1 
πισπ, ΠΊΟἢ 18 ΠΕσΟ55ΑΓῪ ἴῃ 6 πιουίἢ οὗ 4 ποη- [5γδοὶϊϊε βρεδίκίηρ οὗ [5γδεῖ, 
δηα ἱπεγεΐογε ον θη Υ ογίρίηδὶ. [Ιὑ τνῶ8 ραϑϑοὰ ονὸῦ ΌΥ δὴ ἱπαδαίίθηϊνε 
ςοργίϑι, ἐαπιαγ ἢ Ρ΄8 σοπίπιο ουδίοπι ΟὗἩἨ βίη, ὑΠΡΩ αι 5ο]αῖεῖν οὗ 
Ιϑγαεῖ : βες, δ.9:, 107 163, --- Ἴπ52] Τῆς νΌ. Ἴπῦ οσουτβ 6 {ἶπι68 ἴω ΟΤ. ; 
δυὲ 'π πο ς456 ἀἄοεδβ ἴα σοηϑοπδηίδὶ ἰοχῖ πάρρεῦ ἴο αἰϑεϊηρυ θη {π6 ςοη- 
υραϊίίοη. ΜΤ. Βετα ροϊπίβ δ8 Καὶ ; ἴω ἴῃς γεπιδϊ πίηρ' ῆνε ο4565 85 Ρ[εὶ. 
Ι Αγαπι. δπὰ Ατδῦϊς {πὸ βἰπιρίας σοη]υραίιίοη 15 υδο, νὰ (6 56ῆδε 20 
Ζιοῖ ὠρ.-τοϑοοῦ Ἴ29] ορ. 05. 12'δὺ Καὶ, τοῖδ; Κη, 1. 28ο»:- 

δ-14. ΤῊ ογίπηθ οὗ 10 βγϑὺ ΘΙ ΑΒΒΥ βθηὴὺ ὉΥ ΒΑΔ Κ [0 
Β41881|.---Ν ὅς (πιαίηἶνγ 1) Βαίαϊς βεπάς πιεβϑδεῆσοῖβς ἴο {π6 

σουπίγν οὗ {πε ᾿Απιπιοηϊί65---οὐ ἴο Ῥεῖπογ οὐ ἴμ6 Ευρῆγαῖεβ 
(Ε)---ἴο Ξξιιπιπιοη Βαΐίδδηι Ὁ. Βεΐού ἴο ουγβα {π6 ρεορῖβ νυ] οῇ, 

δανίηρ οοπὶα οἷ οὗ Εργρί, 15 ἢονν βει(ἰδα ορροβϑιΐες Μοδῦ. 

ΛΝ τμς Πεῖρ οὗ Βαϊδαπιβ οὐτβὸ Βαΐαϊς ἤορεβ ἴο Ὀτγίηρ 16 

ννατ δρδϊηϑὶ [ἢδ ἰϑύδοιἴθϑ, Ἰνῃιο ἢ σοηϊεπιρίαϊοπ, ἴο ἃ 

ΒΌσΟΘΚϑ[α]Ϊ 5516. 

Απά ἦδ (ἰ.6. Βαϊαἰτ) σϑριξ »1655071..675] σρ. 2415 (1); ςξ. 2γήπεες, 
ν.8. 18.321 οίο, (Ε); 56ε6. ἅδονε, Ρ. 312.---δαίααγε ὃ. 386 ο»Ἱ] τῇς 
γαβεπιθίαποας ἴο Βεῖα' (9053) Ὁ. Βεΐου, Κὶπρ' οὔ Εάοιῃ (απ. 3653), 

ἰ5. γεπιδγς 6, απὰ βοαγοεῖυ δοοϊάθηίαὶ, [πὶ 30 Βαίδαπι (}}}2) 
αἰ θεῖς ἔγοπι Βοἷα' πιογεῖν Ὁν [6 ῥσγαβθησα ἴπ {Π6 ἔογπιοσ οὗ {ΠῸ 

αἰογπιδίϊνα -αρι. Βαἷδ' οσουγϑ ἃ5 ἴπ6 πᾶπια οὔ ἵννο οἴει ρϑύβοῃβ 

(2658. τ (ῇ. 55); δυῖ ἴε πᾶπὶα Βεΐογ ἰ5 οἴπεγννῖβα ἀηκηονη. 
{ τ τοχίυδὶ ἰγαάτοη ἴῃ σθηθ515 Ὀ6 σογγδοῖ, οὐ τ᾿ Βαίδδπι δα 

{πότ γοδά τυ Β41] (530 7.) ἔοτ Βεῖδ', [8 υἱεἰπχαῖα ἰἀΘηπ 
οἵ ΒεΪα΄ Κίηρ οὗ Εάοῃλ δηὰ Βαϊίαδπι 15 ὨΙΘΉΪΥ ργοραῦῖς. ᾧ Τῆι 

ἜΕΙΡ. Ἠεηρϑί. 
1 Κα] 5. (Ρ. 88 [.) οτγεἰςθος5 115 ἀπά αἰ παν ἐχρίαπαίοηβ δὲ ἰδηρίῃ. 
Φ 580, δι., Νά, ὥϑηἶἠἼαξνγεμοδμησόι, 87 τ. τ; Ηοπιπιοὶ, «41ἐἰςγαοίιἐδελε 

ζυοδον  φγογμιο, 154, 222. 
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πιδδηϊηρ οὗ δαϊααρι 15 ἀτιὈΙ σΟι5; ἔογ ἰδ τνοι]ὰ 6 ροβϑίθ]6 ἴο 
ἰτεαῖ ἴἃ ἃ5. ἃ οοπιρομηὰ οὗ Ὁ2 -- 86] ἀπά ὮΝ τε ζέρισρηαντι (οΥ 

“Ἄρηρεῖς : 566 17’ 10 ῃ,, δη ορ. ΡΟ... 43, 63, 1232). ΤἼ πηοδηϊηρ 

οὗ ἴδε τοοῖ »ὺΔ 15 20 στυαζλίοτο ἄοτοπ : ἤδποα ἴῃ Ιἀοπεϊβοδίίοη οὗ 

Βαΐδαπιὶ δπὰ ἴ οἰζηϊδη (,ὦ Ξ Περίέίυϊ. ὙὍὙπα ἱπιαγργοίδεοη, 

σισαίοτυθ οὐ “ες έγΌν ἢ 6 ἐδδ εοῤίο (Ὡν »02), αἰγεδάν ἀρρεδῦϑβ 

ἴῃ 5355. [π|5 δητγεῖν ἀπρὨ]οἱοριοαὶ, Ὀὰϊ Π45 ροβϑιθ]γ σαιιβϑά, 

1 τ Ὅ6 ποῖ ἴῃ μαζὶ ἅτε ἴο, {π6 ἰαῖε ργοπυποιδίίοη ΒΒ} πὶ 

(ΜΤ.); ἃ (ΕΝ.) Κεερβ ννῆαϊ ννὰβ ῥγοῦδοϊγ τῆς οτὶρίηδὶ 
Ῥτοηυποίαίίοη Βαϊ 'ᾶπι.0 Οη [πὶ5 δπὰ οἴμοι ἱηϊογργοίδί οηϑς 
οὗ μὲ Κιμὰ Ὀοίῃ οὗ Βαίδαπι ἀπά Βεΐογ, 5εὲ [Και ϑοῆ, οο-οὔ. 
--- δειλόν, πολίολ ἰς ὃν ἐλ γίυορ)] 1.6. ἴῃῆ6. τίνεγ Ἐπρῆγαῖαβ : 

ορ. ἔχ. 2481, ]οβ. 243 8: Ὁ (411 Ε). Τα ἰἀδηςτβοαίίοη οὗ 
Ῥεῖπὸςγ ψ Ριῖσι, νοῦ 15 πιρητοηθα Ὁ 5} 4] Δ Π656Γ 1]. 

(86ο-825 Β.0.), ἀπά ννῖῃ 26-- γὴν, νν ὨΙ ἢ ἀρρθᾶτγϑ ἴῃ {πε 1515 οὗ 

ὙΠΟΙΠΊ65 1Π. (0. τδοοὺ Β.0.), 45 Ὀεδῆ ΡΈΠΕΥΑΙΥ δοοδρίθα. 

ΘοΠπΊΘ βομοΐίαγβ, ἤονναναγ, πᾶνε γεσθητῦν αυοϑ!οηςσά (6 τΙἀδηςῆ- 

οδἰίΐοη οὐ π6 ρῥἢ]Π]οἱορίοαὶ σγουημά παῖ ἴῃ νίενν οὗ ἴπΠ6 Ἰοηρ 

ὅ ἵπ Ῥεϊπὸγ (πΠπθ, (ἃ Φαθουρα)ὴ ἴῃς Αϑϑυγίδη ἔογπι δῃου]ά 
Ὅα Ῥιϊᾶτα. Ὑδδη δχρίδιπίηρ ΑΑΥ ἴπ6 βἰδίεπιθηΐ οὗ Ὠϊ. 235 

ιμαὶ Ῥεῖϊμὸγ ννὰβ 'ἴπ Αὐδιη- παπαγαῖπι, ΠΥ μάνα βοιρῆϊ ἔογ 

1πη6 ρΐδοςε βοπηθνῃεσα οὐ πε ““τῖνεγ οὗ Ερυρι" (245 η.), 

ΜὨΙοἢ, ΠΥ 4]]|6ρο, 15 θὰ αη 2657 οδ]]οα “1Π6 τίνοσ βἰπιρῖγοῖ 

Ῥίγυ ναβ ϑἰίυλιθα 4 [||ὸὰ 5. οὗ (Οαδγομοηγ δῆ, ποῖ ἱπάδοά 

δοῖυ!γ οὐ ἴῃς Εὐρῆγαῖθβ, θυ οὐ ἴπε ϑδ)ασ, ἃ ἔδινν πλ11 65 ἔγο τι 

15 ἰυποίίοη νι ἴη6 Ευρηταῖθβ. Τῆς 5δ)τ 15. ἃ {γι θυΐδγνυ 
ἔγοῃι ἴδ ὟΝ .; 11 15 ἃ σοῃϑι ἀδγδΌϊο βίγθδπι, δηά τῇ 115 ἰοννοῦ σουγϑθ 

βονν5 Ὀεΐνδδη ἴνο γδηρα5 οὗ ονν σα ῖ Ὧ115.} ΘΒ ΔΙ πιδηδϑβϑύ 11. 

ἴῃς τοΐεγβ ἴο Ριῖσι : “Αἰ ἰῃδϊ {ἰπ͵)6 1 γτεςιογεα ἴο {ποῖγ ἔογπηοῦ 

οοπάϊοη Αηδ-αξυτγοιτ-αϑραΐῖ, νι οἢ [Π6 ἨΠΕΠῈ5 (Η δῖε!) οδί! 
Ῥιίίγα, νοῦ ἰ5 οἰἰυδῖεα οὐ ἴπ6 ϑασυζα, οἡ ἴπ6 ἔαγ δά οὗ τῇς 

4 ϑαγςο, εαάφνι», χ. (1876, δερί.) 291, δηὰ ξΞαγίν ΗΠ ἑδίονν ο" ἐλε Ηεδνετυς 
(1897), 40, 228; ϑεμγδάεγ, (Ο7.3 τοῦ ; Εγιεά, εἰ ζβϑοῦ, Ἦν οὸ ἴαρ' ὅας 
ῥαγασέες 3 χ6ο; Μαχ Μάϊον, Α οί ες. Εμγορα, οϑ τ. 1, 267; Κεςογας 97 ἐδέ 
ῥαςέ (2πὰ 5εγι 65), ν. 28 (Νο. 280); Ὀγινογ ἴῃ ΠΕΡ ΊΆΡΕΙ 4228. ἴι.. 

Τ Μαγαυδσῖ, Σμηάα»ιεηές ἐσγαφὶζέδολον τ. γα έροελον Οεεελέρλέο ( 1806), 
Δ. ; Ομόγης ἴῃ ἘΔ έ. χθϑς ἔ. 

Φ ΟΒαβΏΕΥ, 5. γυ6} ο7 Εμῤἧῥγαίος, ἃ. 4ιτὸῸ; ορ. ϑασῆδαυ, Δ εῖξο ἐπὶ ϑγγίεη, 
156, 
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Εὐρῆητγαῖεβ, δηά Μυϊκίηια .. ., ψ οἢ Τρ Δ" -ΡΙΊ6βογ [1.5 δ. 1100 

Β.6.7. .«. μια Π]1εἀ ψΙὮ βϑι]οτβ, ἀηὰ νυν ϊςἢ ἴῃ ἴδ {ἰπτ6 οὗἩ Αξυτ- 
κιγοϊ, Κίηρ᾽ οὗ Αξξαγ, {π6 Κίηρ᾽ οὗ Ασγυπιὰ [[π6 Ατγαπιεβαη5] δὰ 

οδρίυτγαά Ὀγ ἔογοδ: 1 βειί[εἀ Αβϑυγίδηῃβ [πογεΐη." ΤΏ ἀεβοηρ- 

τίοη οὗ Ρεῖμογ δ5 βἰτυδῖθα ἴῃ Αγαπη-παμαγαῖπι (1. 2360) αυἱῖε 
ἄστεος ἢ τἴπ6 Αϑϑγυγίδη ἀδδηϊίοη οὗ {πΠ6 5ἴα οὗ Ῥιΐγι: ἴοι 

Αγδπι-παμαγαϊηὶ ἰα ἤοΐ τηδγοῖν [μ6 σοι ΓΥ Ῥαΐννθθ ἴἢ6 

Επρῆγαΐοϑ δπὰ {πῸ Τιρτῖβ; 11 15 ἴῆε Ναδαγίη (}  ͵υεγ-σοιη)}) 

οὗ ἴ6 Εργρζίδη ᾿ηϑογιρίοηβ, οδ᾽ δα Νδῆσγιπηδ οὐ Νδγίτηδ ἴῃ [ἢ 6 

Τοῖ 6 -Απιᾶγηα ἰδῦ]εῖς---ὰ αἰπίγιοῖ ΠΟ ἢ Δρροαῦβ ἴο ἢδνε 6χ- 

ταπάδα ἔγοπι ἴῃ νδὶϊον οὗ ἴα Οτοηΐθϑ οαϑιναγαάς δοζοβςς ἴδε 

Ευρῆτγαῖθβ.  ὙὍδα Ἰουγπαν ἔγοπι Ριΐῖγὰ ἴο Μοδὸ "νοι θὲ βοηιο- 

τηϊηρ Π|κ6 40ο πι1165, ἀπ νοι] ΟΟΟΌΡΥ ονοῦ ἔνεηῖν ἄδγϑ,ΐ δηὰ 

ἔγοπι ΔηΥ οἴμεος ρἷδοα οἡ πε Επρῆγαϊεβ [πε εἰπ|ε-ἀϊδίδησα τνουἹά 

ποῖ 6 ΔΡΡΓΘΟΙΔΌΪΥ 1655. ὍΤΠα ἔοι Ἰουγπαυϑ οὗ 6 βἴίογυν νου Ἱὰ 

τπογείοσα πᾶν γεαιυϊγεὰ δρουξ ἴῆγεα πιοηῖϊῆϑ. Α ἸΟΓΠΟΥ ἴο 

Αταπι- παϊιδγαίπι, γοϊαϊεά οἰσαινῆογο, ννὰ5 υπάογίδκαϑη ἢ σδπιεῖὶς 

(τη. 2410); ἐπε 855 οὗ ν. 33.858: Βεϊοηρς ἴο ἃ βἴογυ ᾿ν ῃοἢ Ἰοσαίθϑ 
Βαϊδαπι᾿β ποπια πιο ἤδᾶγοσ Μοδῦ. ὃ 

Τὸ ἐλδ ἰαπα οΥ ἐλο ολίϊάνγοτι οΥ Ατηϑηοη} (ΔῸΣ 53 γγν) (15. 15 
[86 τοδάϊηρ οὗ 5 95 Ἐ), δηὰ ἀρρδᾶγβ ἴο ανα Ὀδδη [6 οΥἹΡΊΩΔΙ. 

Ι͂π ΜΤ. 1 μα Ὀδδη δοοϊἀδηΐαι! γ, οὐ ταίπογ, ρογπαρϑ, 6] 1 τ- 

αἴεϊν, ομδηρεά, ΌΥ ἴῃς 5ἰπηρία οπιβϑϑίοη οὗ (6 ἢηδὶ 1, ἴηῖο 

ὙΌΣ 22 δογῖς Γ᾽ λἀΐξ ῥεοῤῖῆο (ερ. αῃ. 231}, [κᾶν. 201. ὙὍῇα ταϑβι- 
ἄεποε οὗ Βαϊίδδῃι δπιοηρ ἴἢ6 Ατηπιοηϊΐεβ, ν πο αγα περ οιΓ5 

οὔ {ῃ6. Μοδδίΐθϑ, νου ά ἀρῦϑα νν ἢ [Π6 ἔδαίυγες οὖν. 25:5: ΠΟΙ 

ΓΘ υηϑυϊ δῦ 6 ἴῃ ἃ βἴογυ [ῃαἱ ἰοσαΐίεβς Βαίδδπι ἃ σγϑαῖ ἀϊβίδησα 

ΟἹ ΌγΥ πε Ευρῆγαδίθβ, νὶΖ. ἴπ6 Ἰοιγηθυ οὐ 8ὴ 455, ιΠοιῖ ἃ 

ΠυπΊογοιιβ δϑοογί, δηά δεΐννθεεη βεϊάς δηα νιπαγαγάβ. Τῇοβα 

ννῆο ὑγοΐο ΜΤ. 566 ἢ {π6 οἶδιισα δὴ εχρί δηδίϊοη ἔπαὶ Βαϊαδηι 

5. Μοποίἢ Ιηϑογίριϊοη Π|. ἘΔΜΠ1. 7-8, οοἱ. 1. 11, 46--8, γα ηϑαιϊεα 1.8. 
'. 162, τός (οα Δ ῃϊο ἢ (πὰ ἄρον ἰγαηϑβίδίίοη ἰ5 Ῥαβεα); αδἷβο, ἐπουρσῇ 

ἀΙΒογδητν, ἴθ εοογας οΥ ἐλε αςέ (1ϑῖ 56Γγ165), οῖ ; ορ. Φεωογαῖς ο7 ἐλδ 
ας (2πα 5ογῖς 5), ἵν, 40; Α4Ἃ΄8. τ. 1232. 

Ὑ Μαχ ΜΌΠ1|ες, σέο μι. Επμροβα, 249-267 : ἘΔ έ, 5.υ. “Αταπι- ΝΑδαγαίπι, " 
Ζ Μεγγι!, Ξαϑςέ οὐ έλο 7ογάανι, Ὁ. 268 (ἐπυνοηϊγ-εῖῆνο ἀδγ5 οἵ ἃ πιοῃ ἢ). 
8 Ορ. δε. ὥρη. ,“Ξι; Μετγγη!, οῤ. εἶδ, (151 η.}. 
Ι 80 ἀεοίάες, ΗἩουδ. (5εε Οοεί, ρ. 6), νε., Βδοοῦ» 

Εἰ σ. σηροι., Οοτῖ, ΚΚας. (Ρ. 504). 
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νᾶ5 ποῖ ἃ ΠΊΕΓΘ 5ο]οιγηαγ ἰη Αγαπὶ, Ὀυϊ παῖ 1 τνὰϑ 15 πδῖϊνε 
Ϊαηά ; ἴπ6 ροϊπὲὶ οὗ διισῦ ἃ σγοπιαῦὶς ἤογα 15 ποῖ οὈνίοιι5. [ἰ 
ὈξοοπΊθ5 πλοῦ ροϊηϊαά 18 [π6 βυῆχ Ὀ6 τοΐεγγοά ἴο Βαίαϊς, Ἐν μὸ 
τνουϊά ἤδη ἀρρθαῦ 88 ἃ ἔογειρῃ οοηαλθγοσς οὗ Μοαῦ. Βιυξ τ{π6 
ῬὮταβα οἰβενῃοα υδεάὰ ἴθ Ηθῦ. ἔοτ παῖϊνα ἰαπὰ ἰ5 αἰ δγθηξ, 
νῖΖ. ΠΡΟ γνκ (απ. 13 247 4113. Οἰδεγβ, αἶβο γεϊαϊηϊηρ 
ΜΤ., τοηάογ ἐλδ ἑαπάᾶ οὗ ἐλα ολίάγεορ ΟΣ ̓ 4»"η1, “Απγχὰχ Ῥεΐηρ' 
τορι αγάβά δ5 ἴπ6 ργορογ πδπὶ6 οὗ ἃ ἀδιίυ, ΟΝ 15 ἀοϊεοίεα ΌγῪ 
5ΟΠΊΘ ϑοῃοϊΐατα ἴπ {6 ῥγορδγ διε σοιῃηροιπηάδα τυ ᾿Απὶ, 

᾿Απηη1].--- 70 οαἰῤ ἀζ] ορ. ν.39.8., “ολοίαῖ ἐξ λας σουογϑα ἔλο 
,76ο6 (ἰϊ. φγ6; νυ) οὗ ἐλε φαρέδ 1ἰἰκα Ἰοουκί5 (Εχ. τοϑ' 15 [), απ ὰ 
Ζ2 ἐς τοῖν ἐ:οοἰέηρ οὐ Ξει]οα ουσ᾽ α,ραῖη5έ 146. 

8. ΠπᾺΡ5] ππρ (Ὁ. 235) ἘΠ τ ἴα ἀοο, εηάϊηρ. Ἐ᾽ (αγίοϊμπι), 3 (Ἶδα..ἃ. Ὁ. 
ἐλό ἐρι εγῥῤγείθ»), τλαῖκα τμ6 ινογὰ δὴ ἀρρεϊδίῖνα ἴῃ ἀρρ. ἴο 552. Δίδην (ἐν. 
Ἠεηρ 5.) ννῆϊϊς ἰγεδίίηρ 11 48 ἃ ρίδοε-παπια, πιὶβίεὰ ὈΥ̓ ἰῃῇς ΗεΡ. γπ5, θα58ς68 
ταῦ ςἢ οἡ ἴῃ βυρροπιίοη (Πδὲ ἴ πχεδη8 “ Ἰηϊεγργείεγϑ᾽ Τόοννη," ονετϊοοϊιηρ 
1:6 ίαςϊ (δαί ἰῃς Αταπιδίὶο ἕο ἐπέεγῤγεΐ ᾿ὰ5 σ᾽ ἴογ (ῆε Ηερ. π΄ ΤΊ πιοδπίησ 
15 γεδ Πν αυϊα υποογίδίη. --Ὑ ΚΝ] ποῖ, οὗ οουγδς, χεηϊἶνα ((ὦ ΑΝ.) : ἴον 5ες 
Ο.-Κὶ τ25ας: 58ολγοοῖν Ἰοοδίϊναε (Ὀτίνογ, 7 ηδές, το, Οὔ 5. 2), δυὲ τδίμεογ 
δος, οὗὨ αἰγοςοιΐοη (Κὅδη. 111. 2208) : ορ. 323, απ, 4-55, Τ]υά, 135 2121. 5 5, 147. 
ΤΠδ αὐνϊκινατὰ ροκιτίοη οἵ {π6 τνογά, 88 4130 οὗ τον τὺ κιρῦ, ἰδ ῬγοῦΔὉΙΥ ἀυ6 
ἴο {86 [υϑίοῃ οὗ βδουγοοβ δὲ 118 ροϊηΐϊ. --- 9 25] 5 Οἵ (150 ν.1} ἴῃ (15) δηὰ 
Βοπ16 Δί55. οἵ 32 “3 π2 πὶ ς ἰὴ ν.}} 10 πᾶϑ5 039) (ςρ. 95. οὶ μεγὰ δηΐ {μεγο). 

θ. 41πΩ ποῖῦ σογθ σι 56 τ:6 ζλὲς )60Ρ16] Βαίαϊς σοηίεπιρίαίες 
Βρδίίηρ τῆ6 ϑγδοῖῖθβ, δηᾶ νῆες τΠ6πὶ οβεοΐα δ] ουγδοά 

Ὀφρίογομῃδηά, φὸ ἂς. ἴο δηϑβιιγα Ὧἣϊς. βδυσοθθϑ. Βαδίδδηιν 5 ουσϑος 

αν ἴδα τεαρυϊδιίιοη ἔού δἰτπρ {ἴπ6 πιᾶγς. ΟὈνϊοιΞῖνγ [ἢ6 

Ηεῦτγεν ννγῖεγ βῆδγαοϑ ἴΠ6 ὈδΙ]εΐ, νοοῖ 6 αἰἰγιθυΐα5 ἴο Βαϊαΐς, 

ἴῃ 16 οδ]εσίίνα ροινογ οὗ ἴπ6 ουγδβ6. 

ὙΠ6 οδ]εοϊϊνε Ῥοννεγ δηά ἱπάερεπάεηϊ οχίβίεησα αἰἰγιθαϊεαά ΌΥ (δε 
Ἡεῦτενν8, 85 ΌΥ οἴπεσγ ρεορῖοβ οὗ δηϊαυϊυ, ἴο ἃ δ] βϑιηρ (6:2: οΥ ουγϑς 
(533..) 18 δυὲ ἃ 5ρθοϊδὶ οαδα οὗ ἴῃς ει Γ ἴΏ πα ροννογ δηὰ ἱπἀσρεηάοπὶ 
ἐχίβίεηςα οὗ {πΠ6Ὸ ϑροΐκεη τνογὰ (1203 Ὡ.). ϑυςῇ Ὁεβϑίηρβ οὐ ουγϑῖηρ5 πδὰ 
Ῥοουπαῦ ρόονεῦ ἡ Πδη υἰξεγεα ΌΓν δ ἴῃ οἷοβα σοπηπιιηϊσδίίοσ ἐν ἴῃς 
αεἰν---Ὀγ ἃ ργίεϑὲ ογ πιαρ οἶδ. Απιοηρ [6 βοϊδπιῃ Ὁ βϑίηρ5 οὐ ουγδὶηρ5 
γεςοτάςα ἴῃ {πὸ ΟἿ᾽, ἴΠ6 πιογε ποισοδῦϊα ἀγα ἴῃοβα οὐὗἔἩ Νοδῇ (6. οὔ 7), 

ἴσαις (2755), ]ασοῦ (ο. 49), ]οϑῆυα ([ο5. 635, οὗ, τ Καὶ, 1685)), ἀπα ΕἸῖ58α 

“ Μιάγαϑ Βδρρδῇ, Ἐδϑῆὶϊ; ορ. Μαγαυδγῖ, ὥιμμπκααιπρο, 74. 
Τ ϑαγυςο, Φεεογας οὔέλε ας (Σὰ 56γι 65), 11. Ὁ. χὶ. [Ι͂Α{ἢ, ογιεἰςῖϑπὶ οὗἁ 1815 

νειν 566 ταν, 27εδ. Ῥγοδον Ναηιος, 52 ἢ ; αἷξο δὲ, 5.0. “" Ασνμν,᾿" 
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(2 Κ.. 25); 158δδο᾿ 5 Ὀ[εβϑίπν, ἱπουρὴ ργοπουποοα ὉΥ πιϊςίδίκε ονεῦ δοοῦ 
ἰηβίεδά οὗ ονεγ ἔϑδαυ, οὔςε υἱζεγεὰ ἰ5 Ὀεγοηὰ ὄνδ ἢὶ8 οὐνὴ οοηίτοὶϊ ; ἴΠς 
τ ΑΙ ἰ5. ἱπϑαραγαΌΪΥ αϑϑοςίαίεά νυν ἐπα ἔογηι οὗ ὈΪοββίηρ (Ὁ. 278); ἰῃ 
Οἱςβϑιηρ ]δοοῦ, ἴβαδο ψίνεϑ διπὶ ἴδ βογνίος οὗ ἢϊ58 Ὀγείδεοη (Εβδυ), δηὰ 

᾿που ἢ δραϊηβῖ ἢ159 νν}}} 41} ἢ6 οδὴ ἀο βυθβεαυςηςν 15 ἴο ἄεογες ἔβδυ ἴο ὃς 
]Δεοῦ᾽ 5 βεγνδηῖ. 8566, [υγίπον, Κόδεεγις, λαμ τι. Οείςέ, τ6ς-Ἰόο. 

ὑνδεγα βυς ἢ Ὀεϊεῖβ ργεναι!, 1 15 ἃ νεγὺ πδίυγαὶ ἀενοϊορσιδηὶ ἴο διίίδοδ 
ἰπιρογίδηςς ἴο μανίπρ᾽ δ ΘηΘΥ ἀυἷΐγ ουτϑεα. Οοἱ αιῖδ, ννῆθη [αν ολπιε 
ἴο δῆψαχε νἱιἢ Εἷπὶ ἴῃ βἰηρ]ς σοπιραῖ, ουγεεα Ηἰπὶ ὉΥ 5 »οάϑ (1 8. 175). 
ΔΥΏδη τἴ τ ἃ 4536 οὗ τνᾶγίαγα Ὀοίννδοη ἱγὶθ65 οὐ παίΐοηβ, 1 τνουά 566 πὶ 

ἴο ἢανα Ὀδοη οσυϑιοπδεΥ ἰο οδίδίη ἴΠ6 βεγνίςθβ οὗ βοπὶὲ πιδῇ ροβϑοϑϑίηρ, 
ονίης ἴο Πῖ5 ἐεχοερίίομδὶ ροινεσ ἱ Πὰς ἀειγ, ρεου αν 5111} αα ἘΠΊ Δ ΟΥ͂ 
ἴῃ ουγβίηρ. ἴη δὴ δοοουηῖ οὗὨ ἃ πιο ἰδίογ ρεγοά ἃ οἱοβος ρϑγβι]εὶ ἴο 
τῆς βἴογυ οὗ Βαϊαδδηι, οοουζβ. [Ιἢ {πε οἷν! ννᾶγ Ὀεΐννεεη Ηντγοβηι8 11. δηά 
Αὐἰβίοδυϊυς 11. (690-62 Β.0.} ἰῆς ἴγοορβς οἵ Ἡγτγοδηιϑ, Ἰαγρεῖν ςοηϑί βίην οὗ 
Ατδῦβ υπηάοδς Αγοῖδϑ, ἰηϑἰϑίε οἡ ςδ]ηρ ἴῃ ἴπΠ6 Πεὶρ οὗ ΟηϊΔ5, δίκαιος ἀγὴρ 
καὶ θεοφιλής, ννῖίνο οπος ἰῃ 8 {ἰπ|6 οὗ ἀτουρσίὶ δα Όγ ἢπὶ8 ργαγεγβ οὐίβδιποὰ 
ταῖη. Βγουρδϊ ππλν]] ΡῚ Ἰηϊο τῆς Τςαπὶρ, Οπίδϑ ννὰ9 γεαυϊγεά ἴο ρἷδος 
ουγ865 ΟἹ Ατίϑβίοδιι υ5 δαὰ πὶ ραγῖν (ἵν᾽ οὕτως ἀρὰς θῇ κατὰ ᾿Αριστοβούλου 
καὶ τών συστασιαστών αὐτοῦ. ἰ[πδιεδὰ οὗἩ Τσοπιρὶ γπρ, ἢ ργαγεα (οά ηοἱ 
ἴο ᾿Ισδΐθῃ ἴο οπα ραγίν αρδιπϑὶ {πὸ οἵπογ. Εογ (15 ἢς να πιυγάεγεαά ὉΥ 
ιἰ6 Ὀαβ6ν 16.085 (“ἽἿπὲΈ χῖν. 2). Οοἱάζιμογ, ἴῃ 5 Εββ8δὺ οὐ ἴῃς ογισίη οἵ 
της γ᾽ φῬοεῖγγ (ἀδλαπαϊμηρεῦι σν ἀγαδίοελεηι. Ῥλίϊοίοσίξ, ἱ. 1--.21}), ὯΔ 5 
Ὀτουρμὶ ἰορεῖμεγ πυςῇ ονίάεησε ἰΠδὶ βογναβ ἴο {ΠΠυϑῖγαῖα ἴῃ 6 Ῥοννοῦ δἰίγ- 
Ὀυϊοα ἴο Βαΐαδπι, δηὰ ἴῃς ραγί ν᾿ Ὠϊοῖϊ. ἢς ννὰ8 δϑϊκεὰ ὃν Βδίαϊς ἴο ρἷδυ. 
Τα ροεῖ, Οο᾽Ἱάχιμες δγρυθβ, νὰ8 βϑυρροβεοά ὃν ἴδ ὑύέ - Μυϊαπ)πιεάδο 
Ατγδδϑ ἴο ας ἰηβριγεά ὃν 6 “πη. Τῆς αὐδ'᾽, ἐδ. ἴῃς υἱίεγαηοοβ οὗ ἴπεδε 
Ῥοοῖβ, βροΐκεη δὶ ἴδε Ὀερίπηΐϊηρ δηὰ ἀυγίηρ, (δὲ σουγβα οὗ (δε για] τνδγϑς, 
νν8 85 ἱπιρογίαπί 845, ρογμδῃ59 ᾿παάἀδεὰ πιογα ἱπιρογίδηϊς ἤδη, ἰἢς υ8ὲ οὗ 

δῦ. Οοηβεαυσηιΐυ πὸ λ1)4᾽, Ὧο 16.955 ἰδ τννατγίαγε 1561, ννα5 Τογσθιάςη 

ἀυγίηρς ἴῃς βαογεὰ πιοηῖϊῃ. Οηδ οὗ (ἢς Κυγεῖϑἢ οὐ {π6 τνᾶν ἴο ἰῃς Ὀδιῖ6 οὗ 
Βεάγ, δἀἀτεββίηρ ἃ ροεί, βαϊά, γος αγὸ ὦ ῥοεί, ἀεὶῤ τως τοίλ γον ἐογιρμξ. 
ΤἼε νϑῖυς οὗ ἰῃς λύ,ᾶ᾽ τεβιθα οὐ ἴῃς ίδοϊ παῖ 1 ννὰ8 οὔ πα !ν ἃ τοαρίοδὶ 
(ογαια. Τῆς ἱπάερεηάεηΐ οχιβίεηςα οὗ 5: ἢ ἃ 5016 ΠΊῊ}Ὺ υἱίοτεα ΒΡ ο ἢ ΟΓ 
συγβθα νν8ἃ5 ΝΟΥ πιδίθγι Πγ σοποεϊνεοά : [ἃ 15 δῇ δτγγοῖν μοὶ ἔγοπι ἰῆς Ὀονν, 
Δπά “1 νν88 βαϊᾳ (δι ἢ, ἤδη ἃ τπδ νγ88 ουγβοά, ἢ6 νγ͵ὰϑ8 ἰἤγοννη ἄοννη, 

ἀνοϊαεα μῖπὶ᾿ ([θη Ηἰ5ηδπηι, 641, 15---οἷἱεα Ὀγ Οο] ἀΖίογ, 29 ἢ. 1); ἰῃ οἵποῦ 

τνογάϑ, {π6 ουγβα- ΓΓΟΥ ρ455865 ονεγ Ὠϊπι, ἰεανιηρ πἰπι υπϊουςπεὰ δηά υη- 
ἰη]αγεα. Τῆς ροεῖβϑ επιρίογεβά ἴἰο 4551|51 1 ννδῦ εγα ποῖ αἰννᾶυϑ οὗ {πε 
84 π|6 (γἱδα 45 ἴπδὶ πιο ἢ ννὰ8 Βρδίίηρ (ρ. 266}.). 

ΤῊ νίενν οὗ {π6 ροννοσγ οἵδ οὐγϑα 18 ργβοί αν αἀἰδοαγάςα ἴῃ οὐα οὔ [ἢς 
ἴδίον ΟΤ. υυγϊογβ : 866 γον. 263; δηά ἴογ ἰδίεγ ᾿υἀδ15π|, ορ. ἴῃς ρῥγιηςίῖρὶς 
οἰαϊοα ἴῃ Ζέγμροίλ 3,5, οἰϊεα Ῥεῖονν οὐ 403. 

Γὸν ἐξ (15ταβῖ) ἐς οζροϑϑῦ ἔλαπ 7 σὴ] ορ. Εχ. 19, Βαΐαϊς 
ΒΡΕΟΔΚ5 85 γαργοβϑηϊηρ 5 ρεορίε; (ἃ τεδά, ογ ραγαρἤγαββεά, 

ἐλαρ τοῦ αγ6 (Ὁ ἴοτ 30). Οἡ ἴπε ϑδἰηρυϊαγ ργοποιῃ γοΐεγς 

γτίηρ ἴο ἰϑγαβῖ, 5σες 2οἷβ η.; απά οὐ ἴπῸ σῇαηρα οὗ ρούβοῃβ ἴῃ 3Ή, 
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566 Ῥεῖΐονν.---, ΤῊς εἰἄεγϑ οὐ Μιάϊδη (5ε6 ου ν.ἢ) απά οὔ Μοδῇ 
ἀοἰίνες Βα[αἰς᾽ 5 πιοββαρα (ν.ὅν, 4150 ν.}}) ἴο Βαΐδδιι---" ννᾶς 

ΟὐβίοΠΊΔΓΥ ἴο ὈΔΥ 566 Γ5 οὐ᾽ ὑγιθϑδῖβ οἵ οἴπογβ πανί βρεοϊαδῖ 

τεοϊδτίοηβ (ὁ τῆς ἀειῖν ἔογ {πε ὶγ βεγνίοοβ, δηά [ἢ ἔδα, υυμεῖποῦ 

1Ώ ΠΊΟΠΘΥ οἵ Κιηά, ννᾶὰ5 οἴπτγεά Ὀείογοῃαηά; 6... 54] 5 Ξξεγνδηΐ 

ῬΙοροβθβ ἴο ΡδΥῪ ϑδπηιι6ὶ 2 βἤεΐζοϊ ἔον [6] Πρ δ] δηα ἢ πη56 

ννῃαῖ τυ} πάρρεη ἴο ἴμεπι (1 5. 95); δπὰ ρεορῖδ, τύβεη βἰοῖς, βοΐ 

Ῥταϑθηΐβ ἴο ἔπ 6 56ὲγῦ οὗ ψῇοπι ἴἤ6Υ ᾿παυϊγεά νῃοῖποσ ἴπῸῪ σῃουϊά 

τεοονογ (ι [ζ. 148, 2 Κ. 853). ὅ8εε αἷβο σ Κὶ. 1937, 2 Κ. ὅς, Απὶ. 
ἷξ, Μῖο. ,κὅ. 50 Βαΐαϊκ᾽ 5 πθϑβθηρεγα Ὀγίηρ (που Ρ Ἢ ΟὨΪΥ 45 δῇ 

εδιηοϑῖ οὔ ψῇῃδαῖ πα τηϊρῃξ γεσεῖνε, ν.17}) ἔδεβ. ἔογ Βαίδαπι; 
(656 ἔδεβ δϑ ἤδγα οδὶ δὰ ὈΌΌΡ, 1{ςογα!γ, σδπολαηπζηοηές, ἰμαΐ 

15), λ6 76 70» σπολαρη θη ; 50 ΠῚ. ρἱαά ἐίγρς, ἴῃ 2 5. 4,9, 

τηθδη5 δε 36 ρίυόη ἴο ο»ῇδ 70» ὀγίμρίγρ σμολ ἐϊαΐπιος; 566 αἴ50 

ΡὮ]]. ἢ. οὐ 4,45, ὙἼΤμα Ηδοῦγεν τυγίϊεγ σδηποῖ ἱηϊθηὰ 1 ἴο Ὀ6 δη 
ΘΝ] ἴγδαιῖ τη Βαΐαδπι ἴμαΐ 6 15 οἤετοά, οὐ ὄἄνθὴ [πδί ἢ γεϑσεϊνο 

ἔδος : ἔογ ἱπουρῇ ργορμεῖβ ἶκὸ Μιοδῇ δηά Απιοὸβ ἀδηοιιησα ογ 

ἱπάϊγθοῖῦΥ σοπεπιη 186 ῥτίεσίβ οσ ρὑγορῃεῖβ Ψῆο ργορῆβϑβυ ἔογ ἃ 

τοιναγά (Μῖςο. 45.1,. Αἅπ|. γι2.18ὃῸ ἘΖεῖς. 1413), ἴῇ βδγίϊοσ Ἐἰπ|65 

τήθη Πα α ἰῃ ΠΙΡῊ οϑίδαηι, κὰ ϑαηλιεῖ δηὰ Δ] ἢ, γοοοϊνεοά ἔδας, 

85 ἴπεα τοΐδγθηῃοοϑ οἱϊθα δῦονα βυῆοα ἴο σῆοινν. [{ 15, μοινονοσ, 

ροβϑίδῖς (πὲ ἴπ6 ραγίϊουϊαγ ἴεγπὶ Ἔπιρίογοα τπδῪ σοηΐδίη 50ΠΊ6 

γεἨδοϊΐοη οα Βαϊδαπιβ τηθίῃοάς; ἔογ ὩΌΡ, ὉΌΡ (566 2328 η.) 

΄6 αἷνναυβ υϑεά ἴῃ ες ΟἿ. ἴῃ σοηπδοίίοη υνιτῇ 1Παρτἰπταῖο 

πιθδηϑβ οὗ οδίδιηἰηρ Κηονϊεάρε. Βυῖ ἔογ ἴπὸ ἀνδίϊοα διἰγ ρυϊθα 

ἴο Βαΐδδπι ὈΥ̓ πηΊΔΩΥ σοπιηιοηΐϊδίογθ, ἔπετα 15 ΠῸ βιρρογὲ ἴω {πὲ 

ἰαχὲ δἴπαγ ἤθσγα οὐ 'π ν.ἥδ; οἵ., γαῖμοσ, ν. 8 2418. 1115 ἔγιια [δῖ 

[86 τανναγὰς οβεγεά ἴο Βαϊΐδδπι ννεῦα ἔαγ ρστεαΐεσγ ἴδῃ ἴῃοβα 

οῆἴεγαοά ἴο ϑαπιιοῖ; Ὀυΐ 50 Ψψεγα [6 βογνίοθς γεαυγεὰ οὗ ἢϊπὶ; 

ΠΟΥ τνεγε οὗ ἡδίοηδὶ ᾿πιρογίδηοα ἴο ΜοδΌ ; ϑδπιιαὶ κν85 οἤδγεά 

. Ζ 5Π6ῖκεὶ ἴο [611 δὴ ἱπαϊνιάσδὶ δϑουδ βοπια ἰοϑὶ 85565.---ὃ-14, 
Βδίδδπι ργοπλδε5 {Π6 ΠῚΕΘΘΘΏΡΈΓΒ ΔΠη ΔΏΒΟΓ ἴπ ἴπ6 πιογηΐϊηρ; 

ἰπ 1Π6 ηἰρῇῖ (ςρ. ν.138) (οά ἔογιἀς Βαϊδαπι ἴο ρὸ (ν..2. Τῆς 
ΘΒ ϑοηρο 5 ταρογὶ ἴποῖγ 1|-5σοα55 ἴο Βαΐδῖκ.--- - “45 γαλιοολ σλαζέ 

ἐεἶ] »:6] Οπ Βαΐδαπι᾽ 5 ';56 οἵ ἴπ6 πᾶπιὲ Καλτοθῖ, 5ε6Ὲ αῦονε, ἢ. 

411 ἴ..---.9. Τῇαϊ {πΠ6 ἀϊντηθ πη! εβίδιίοη ἴοοῖς ρίδοα ὉΥ ηἰρδξ 
ἰ5 οἷοδαγ ἔγογπη ἃ σοπιραγίβοῃ οὗ ν. 88 αηά ν.188. 115 βἰαϊεά αἰ γο Εἶν 

ἴῃ ἴΠ6 οαϑ6 οὔ ἴῃς ββεοοηά νἱϑ᾽ἑδίίοη (ν.30), ὌΠ γαῖ ἰς ομαγαο. 
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τοτίϑστις οὗ Ε ; 5686 125 η. ἘὺῸγ ἃ συδδέοη οὔ {πε [πὰ μεγα δἰιγ- 

δυϊεὰ ἴο αοά, ςρ. 6... ἡ. 49 168.---11. Βαΐδαπι γερϑϑίβ ἴο σοά 
ἴῃ ἃ 5|| 0 Ὲ]Ὺ ἀρ γενίαἴοα ἔογηι δπὰ ν ἢ βοπλα νογῦδὶ ναγίαἰϊοηϑ 

(5ε6 ΡἈ1]. π.} τπ6 πιββϑβαρὲ οὗ Βαίαῖς 85 ρίνβ ἴῃ ν. δὴ. δ (7). 

θ. τ] ἔῃ ίογπι νἰςοἢ ἰβ τερεεαίεα ἰῃ 247 15 δ ποετηδῖ ἔος τῆς. 90 ἴω 
ν.1}. 11 198 πϑῇ ἴοσγ πφϑῷ : Ο.-Κὶ 670. --τῦν Κ᾽... . ΠΦ) 55.) τῆς π2) οἵ ΜΤ. ἰ5 
δη ἱπιρί, βυδογαϊηαϊεά ἴο 8 ργεοεάϊηρ νῦ.; ἴδε οδῖγ., σοπηπιοη ἴῃ ὅυγζ. δπά 
Αγδδῖο, ἰβ γᾶγεγ ἰὴ Ηδδ.; γεῖ 8ες (δέϊεγ 3" 88 ἢεγο) 1[,8π|ι. 415 δηΐ, ἴον 
(υτίμος ἰπβίδηςεβ, Ὀσγίνοσ, 7Ζόησες, 162 Οὔβ. Τῆς ἰοχῖ, ποινανοῦ 15 505- 

ρίεου8. Ὑῆε οἴδημα οὗ ρογβοῦϑβ (18ῖ βἰηρ., ἴπδῃ 151 0]., ἴΒδὴ ἀρζϑίῃ 1:5ὶ 
βίη.) πιαβὲ δα Ἔχρίδϊ δά οἡ ἴῃ6 ργίηεϊρ!ε ἀϊβουπβεά ἴῃ 2οἷὁ; Ἑρ. 4150 Κὄπιρ, 
ι|ϊ. 2ο6. Βυὶ ἀρατί ἔγοπι 52), ἰῃς 151 βίηρ. 15 ργοβεγνεά 1πγουρσδουΐ ἴῃ {}15 
ν. δηὰ ἴω ν.}} : πιογεονεγ, ἰῃ ν.}} γι '5 αυἱς οἰεαγίὶν ἕο! οννεὰ Όγ δα ἰηΐ. 
αἱἢ δ, ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ Π22) 8845 αγίβεπ ΌῪ Ἴσογγυρίίοη ἔγοπι ἂπ ἰπβηϊεἶνα! ἔογπι, 
{π6 ὃ οὔ ἢς ἱπί, Ββανίηρ Ὀδεη ἢγϑί δοοϊἀδηϊδ!γ ἀγορρεά ἀῇογ δ(5κ). Βυΐῖ 
5 πη δοαβϑατυ ἴο ἰηνεηΐϊ δὴ υκηοννη ἱπέ Ρίεὶ τ}; (Κδη. Πἰὰ ,ρολ ὦ 9 
τοπάος 3 ΌΥ ἃ 1:8 ρΡ].---ἃ ραγάρῆγαβε, γαῖμεγ ἤδη ἃ γοδὶ ναγίδη. ζ0 
α5ϑὶπιαῖθ5 ν. 5 ἴο ν. 11, ---)Ἴὸ Π22] Εοσ 3 δἷϊεγ 31, 8ες 1: 5. 1421 187 212. Ραίες- 
80η ἰη 52307., ο!]οννίηρ Οτξιζ, γε 8 υυἱδῦ, γεϑίογίηρ ἴῃς ποσὰ υϑυδ] οϑίσ. 
ἢ 1Π6 δςοο. δηὰ 4150 σείιίηρ γἰὰ οὗ π2) (8ες αϑὶ ἢ.).---ὃ. 2 ὈῚΣΣ ἩΣῪΣ) 
148: ῃ,---11. Τῆς νεγβίουϑβ 8.59] π||δὶς ἰῃς γερογίεα πηεϑϑαρε ἴἰο {πε οεἰκὶπαὶ 
(ν.δ.): ἴ8υ.5, ἕογ--- 

ΜΥΣ ὉΡΠ οὗ ΜΤ. 5 ὁ. 955 γοδὰ κυ" ον. 
Ὁ ,,ὨὩὨ (ἀϑ 9 γεδά 88 ἴῃ ν." (ϑεε ἢοΐϊα ἴῃεγο) 

δἤεν ὍΣ .,σ, (ἃ ἰηϑογίὶϑ ὅθ 2" κυῦτι, 
ΠΡ ,, 55ᾳ4ἃ γεδάϑ πηρὶ 

αἴϊενγ ὍΘ ,, (ἃ ᾿Ἰηβογίβ γΧχκὴ [Ό. 
Ευτγίδετγ, (ἃ 9. Ἐ ΖΓ. [αἱ] ἰο γεργεϑϑηὶ αἰ εγεητν (δ ἀἰ ἴδγεπὶ πτογάβ ἴογ 2 
σγ56 (ΠΣ δπὰ πὴκ). ὙΤΠς ψογὰ 32} (ποὶ 2Ρ5, ἔογ 86ὲ6 235) ὀσουγϑ ΟὔΪγ ἴῃ Νυ. 
22-24 (ἴῃ ὈοΙἢ βουτοαβ  δηά Ε) δὰ Τοῦ 43" 55, Ῥγον. 1139 )433.---18. ὈΣΧῚᾺ]) 
(Ἷ πϑσικν, --ηῦ}] ΤΕῖθ ρεουϊας ἱπῇ, οβῖγ. (6.-Κ. 691) οσσυγβ ἔνῖςς δεβί 65 
ἴῃ Ε,, ν.}6 (ορ. 150 ν. 3), Εχ, ,4,15; οἰπεγινῖίβα οὐἱυ ἴπ Εοςὶ. 65., Τῆς υς οἵ 
ϑδυςσῦ ρδου]δγ ᾿ηβηϊεῖνο8 (ἔοτ ἀποίῃεγ 8ες 20 η.) 15 ϑοπιοννῃαΐ σπαγδοίογϑιῖς 

οἵ Ε; α.-Κ, 9»; ΟΗ. 1ε19}5.---18, "πγὺ] Εον' Ἰπστεο δωεν, αἰοιυ, 85 
ομαγδοιογίϑιὶς οὔ Ε, 86ε6ε Ὁ. 26..---18, 1)η] Τῆΐϊβ πρῃϊ Ὀς, 80 ἔα 85 ἰδς 
ςοηβοπδηῖβ Ρο, ἰηΐ, 408. υϑεά 85 ἴῃε αϊτεςϊ οὔ]. (α.-Κ, 1126); Ὀυΐϊ ΜΤ. [5 

. 7υδβεά ἴῃ ρῥγϊηϊτίηρ 845 σϑίγ. (οὴ (πε ἔογπὶ 566 ργοσβαϊωρ ποῖ6), βίης [κῷ 
οἰδαγὶν ἰαἴκεβ ἰῃς οβίγ. ννιίδουϊ ὃ ἴῃ 76τ. 585, 

156-21, ΤῊΘ ἰογύυηθ8 οὗὨ {1:6 Βοοοηα δ Ὀ459Υ (Ε, ἐχοερέ ν.110), 
---Βαϊαϊς βεηάς ἥϊογα Ὡυπηθγουβ δηα πιογα Ἐπιίηθηΐ ὑγίησας ἴο 

Βαΐαδπμ. Ὑῆαν δἷ'5ο βρεπὰ ἴδ ηἰρῷῃ!ς ν τῇ Βαϊδαπ), ννῆο, μαντηρ 

οὈϊαϊηδα ραγπιϑϑίοη ἔγοπη αοά, ἀεραγίβ νι τῆδπὶ ἱπ [Π6 

πιογηϊηρ. 

Αϑςϑυπιίηρ ἴῃς ἀνδτγιοίουϑηθ55 δηά ᾿πϑιποαγ υ οὗ ΒαΪδδπΊ, 

οοπιηιοηΐδῖογα πᾶνε σοηϊγίνεα ἴο τεδά [ηῖο ἴπ6ϑ6 νϑῦβος πιιοῇ 
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δῖ 15 ποῖ ἴπεγα ; τῆπι5 ἴῃ6 γεάβοῃ (ἢδὲ [δ6 βδοοηά δ ΑΚ55Υ 15 

τῊΟγα δπλϊπεηΐ ἴῃ 26γπογιιοὶ (ν.1δ) ἀηα σΑΓΓῪ τίοπογ ργεβθηῖβ (ν.1) 

ῖς {παῖ Βαϊΐαϊς βδᾶὰνν 'ἰη Βαϊδαπι᾽β γεξιβαὶ δὴ ἱπάιοδϊίίοη παΐ ἢς 

δά ποῖ Ὀεδη οβδεγεά ἃ βυ βηήοι ΠΕΥ ΠΙΡῊ τονναγά. ὙὍΤῊ15 15 ργοῦ- 

ΔΌΪΥ ἐπουρῇ τῆ6 τυτιῖογ 5 νον οὗ δαϊαζ᾽ς αἰττυἋδ; 1ἴ ργονθβ 

τοίη ἢ τεργά ἴο ΒαΪδαπ)᾽β.Ό ὙΏδη 1ἴ 15 αὐ1τ6 σγαῖι τ οΟΌ ΒΥ 

δϑϑυπιοα [παῖ ν. δῦ ᾿ς. ΠΥΡροοΥΓ ΠΟ ΔΠ1Υ 5ροκαη; δηά 1ἰ 5 ἀγριυιθά 

παῖ Βαϊΐδαπὶ ννὰβ ντοηρ ἴο 'παυϊγα οὗ οὐ ἴδε Ξεσοπα {πὲ 

(ν.19), ᾿Ἰηϑϊεδά οὗ αἀϊβηβϑίηρ τἴῃ6 ρῥγίηοαβ αἴ ὁοποθ. Α8 ἃ πιαῖζογ 

οὗ ἔδοϊ (ἢ6 ἰοχῖ ϑαὺϑβ ποῖϊδιηρ οὗ Βαΐδδπι πιαίτιπρ ἃ βεσοην 

τεαυοϑῖ. Βαΐδδπὶ Ὀι45 ἴῆ6 πιοθθοηρ ΓΒ ννδ]ῖ ἴῃ σᾶδε ἀοά οὗ 

ΗΙ:5 οὐνῃ δοοογά Ξῃουϊὰ νὶϑιῖ Βαίΐίδαπι ὈΚΥ πῖρῃῷξ δηά ρῖνε ἢ1πὶ 

ἀϊγεοϊίΐοηβ.Ό ἴῃ ν.ἕϑ ἂς ἴῃ ν.9 ἀοά, ποῖ Βαϊίδαπι, ορθῆβ 8 

σοηνεγϑδίοη. 

10. “τοί πο 1λ)»5ἰ δαοῖξ ,γοηι σοριΐρ9} τῇ νεγὉ ἤδγα υδεὰ 
15. ἴη6 τεῆσχινα (ΝΊΡὮ 41) οὗ παῖ υδεά (Ἰ Ὑἤννε ἢ δ5 βυδ)θοῖ) 
ἴῃ 2411. Ῥοβϑιδίυν {π6 ννογάβ ἀγα οὔοβεη ἴο ἱπάϊοδαΐϊα {πὶ Βαϊαϊς 

γεραγάεα Βαϊίδαηι᾽ 5 ργανίοιιβ γϑἔιϑαὶ δ5 δὴ δχοιιβ6.--- 178. Τρ. 

ν. δ 2411-- -1 70. Τῆς τεαιεϑὲ 15 845 Ὀεΐογε (ν.6) ; [6 νεγὺ ἔογ 

ἔο σπρϑὸ (Π2) δ5 ἴῃ ν.}1.--18, ρ. 24'83.,' Βαΐίδαπι ινᾶῦῃβ 16 

ΠΊΘΒΒΘΏΡΘΓΒ, ἤδγα Τα] δα ἐἦς σογυαγιές οΓ δαίαξ (οἴ. 2 5. τοῦ, 

Οη. 4059 4.157. 88). 1ῃ4ἴ Πα οδὴ ἀο ποῖπίηρ εοἰἴμογ ργεαΐ 97 σμαϊὶ, 
ζ.6. ΛοΟΙΠΙ Πρ δὲ 81] (ορ. 1᾿ 5. 2οΣ 2216 )εϑδῦ, Ἰζδη. 11. 92), τυτβουῖ 

{πε ρεγπιβϑιίοη οὗ ἢϊς αοά, Υαμινεῖ, μοννενοσ ρσγοαῖ {π6 ἰη- 

ἀυσοηιοηΐῖ Βαϊαῖς πλὰν οἵδνγ, Ἄνθη που ρἢ 1 νεγα δὲς λοιεδοϊε οὗ 

συν απ ροϊά ; Ὁυὶ (19) ἢ συρρεβῖβ μὲ ἴδ Ὺ 5ῃοιιά βἴαυ ἴῃ6 

πἰρ τ, τηδὶ ἢ6 πᾶ ἢᾶνα δῃ ορρογίππιν οὗ ἃ πΙΡΉΕΥ νιϑιταίίοη 

οἵ Υ̓δῆνεῆ, δηά οὗ ἰεαγηϊηρ ἔπαγε ον ΔΩ σῆδηρα ἰη {Π6 νυ ῖϑῃας 

οἵ Υδῃνεῇ.---90. ΤῊΪΒ σουγδβα 15 }υπιπεά ὉγΓ ἴῃ6 ὄνοηῖ; Υδῆνθῃ 
ποὺ σοπιπιδηδ ὮΙπὶ ἴο ΡῸ, Ὀυΐξ ἴο 5ροαϊς οῃἷν δοσογάϊηρ' ἴο Ηἰ5 

ἀϊγεοϊίΐοη. Οη [Π6 ἔογπιαγ οσοδϑίοη (ν.10), Βαΐδαπι ἴδ γ ἀϑκεὰ 

ἔνο {Π1ηΡ5---ΟΟγπΊ ϑϑίοη ἴο ΡῸ ἴο Βαϊαἷΐς ἀπά ρογπιὶ 5ϑίοῃ ἴο οιγϑα 

ἴ5γδεϊ ; Ὀοΐῃ Ψεγα γεΐαβεα (ν. 12). Νοῖν {π6 ἢγβι 15 ργαηίδά; 

πε βϑοοπά 5 ποὶῖπογ ἀδπηϊ εἶν ργαηϊθα ποῦ ἀδβηϊ 6} γοξαβοά ; 

Ῥυαΐς Βαίδαπι ἀρρθαᾶγβ γἰρμΕΥ ἴο ἢανε σαϊμεγεά μαξ ψδαΐῖ 

Υδῆννοἢ νου] ρυζ ἴῃ Πῖ5 πιουτῃ τνουἹὰ ηοξ Ὀ6 (ἢ6 οὐυγδα ἰδαῖ 
Βαϊαῖς ἀδϑιγεά ; δηά ἱπιπιθαϊαϊεϊΥ οα πιοοιίϊηρ Βαίαΐς ἢ τνᾶγηβ 
πὶ ἴο {Π1|5 εοἴεοϊς (ν.83.; ορ. 2415:.38, Βαίαϊκ, ὈΠπάεά {κα 



132 ΝΌΜΒΕΚΒ 

Ῥμαγδοῦ, οδἱ]5 ἄοινη οἡ ἈιπΊβ6 1 πιογα δηὰ πιούα οὗ 8 δηροῖῦ δηά 

Ρυπιϑῃπιοηῖ οὗ Ὑδῆννεἢ (566 δρονε, ρῥ. 316).---200. Ζλαξ ςλαὶλ 
ἕλοι 40] ορ. 2335; οἰπογινῖβα ἴῃ [Π6 5ἰπιῖαγ Ἰοουτοη5 ἴΠ6 νεγ 

σῤεαᾷξ 15 υϑοά----2255. δδ8. 2413. 2,13. 9218. α. Ορ. ν.185.. 276 «αὐάϊοά 

Μὲς α55] ἴπ6 ες (ὩΠ} 2) 15 ἃ σλδεαςς ; οἴπονγ γϑἔδεγεῃοαβ ἴο 5ἢθ- 5565 

υϑϑὰ ἔογ τιάϊηρ ἂγὰ Τυά. 519, 2ὼ Καὶ. 422; οἴπογινίβα {6 δ6-855 
(ὉΠ) 15 τπῖογα ἔγθαυθητν γοξεγγεά ἴο ἴῃ [ἢ15 σοηπεοίίοη (ἔχ. 49, 

]ο05. 1518, 1 5. 2 , 2 5. τόξ 1,33 Ἰοῖ, τ Κὶ. γθ 1,18 Ζεοῆ. 9). 
ΤΠ6 455 ψὰ5 υδεά ΌΥ ρογϑοῃβ οὗ 8411 γαηΐϑ, 45 ἴδε γείδεγθησες 

αἰγοαν οἱϊοα 5ῆον, δηὰ ννὰ5 ἴῃ δδυύΐν [5γαθὶ ἴῆς δηϊπ)δὶ γαρὶι- 

Ιαυῖγ Ἔπιρί ογεά ἔογ σι ἀϊηρ, Ἄεχοθερῖ ἔογ ἰοηρ' Ἰουγηευβ βυοῦ 85 [Πδῖ 

ἴο ἴπ6 Επρῆγαϊαβ οουηΐγυ, ἤθη ΟδπΊοἷβ νογα υβεά (ν.ὅ η.]. 

Ενεη δέϊεογ ἴδ :ηἰγοάποίίοη οὗ οἵπεον γι ηρ' δηϊπιαὶβ ([Π6 πγι]6 

αηά, ἰαΐαγ, [86 ἢογβθ), {πΠ6 855 γεπιαϊποα ἰῇ ργϑαῖ ἀδπιδπὰ 

(Νοιναοῖ, “44γολ. 1. 75 ἔ. 224). 

48. "Ἴ2}] (α "δ. --- 3} ἼΌ3. 152 κ᾽} Ὀγίνενγ, 7ρισες, 8ὶ 194.---19. Π|2 κ) 126} 
ἃ ναγίδιίοῃ οὔ πϑ Ὁ οἵ ν.δ: Ῥυΐ σρ. ἸΩΦῪ ν. 80; 512 23} 9 πὰ π|3 Ὁ 25 
Εχ. 245 (Ε). 12 158 ομβαγδοίογιβῖς οὗ 1 (ο {1π|65) ἃ5 ἀραϊηϑῖ πὸ πενὸγ 
1.565 ἰἰ, Ὀυϊ 1ἰ 5 ποί αἀἰϑίϊηςίινε οἵ εἰἰπεῦ 1 οὐ Ε'ὶ ᾿ηἀϊνιάυ4}}γ (ΓΗ. 168).--- 
η:}} Κύη. δ, τοιώ 

22--ὃ5 (ἃ α). Βαϊδδτῃ δηῃὰ δ18 888 (7). 
2. Α4πῶ ἐὰθ αριρογ οΥὙ αλτοσὰ (50 5: 38 Οοά; 566 ᾿. 411) 

“σας ἀὐμπαϊδαῖ δεσατιδα λ6 τας ροΐῃρ) ΤὨΏϊ5 15. οἰδαγίν ποῖ {ῆε 

οτσίηδὶ βαααοὶ ἴο ν.320.- ἴῃ τ ΒΙΟΏ αοα αἀχργοϑϑῖν ἀϊγεοῖς Βδίδδπὶ 
ἴο δῸ. [115 οὐΪν ἴἢ6 ᾿Ἰποϊάδηῖβ γεσογάεα ἴῃ ἴῃς ἐοΟ]]οννἱηρ᾽ νοῦβα 5 

τηδὶ σῆον Βαίδαπι ἰδὲ 15 ἸΟΌΓΩΘΥ ἀϊἸβρίεαθος Ὑδῆνθῃ; τ ἤθη 

Ἦ8 ἀϊδοονοῖβ ἰἴ, Βα οἴξεγβ ἴο ρΡὸ Ῥαοΐς (ν.83). Ιἴννὰϑ {πα Ὀεϊο 
οὗ 86 δαγίγ Ἡβῦγονβ (πδὲὶ Ὑδῆνθῇῃ ἐγεαυθηῖν ἢγϑί τηδηϊδϑιοα 

Ηἰ5 δηῆρογ ἴονναγάς Δ ομα ψῆο, πονενοῦ πη ΩρΡΊΥ, μὰ 

οἥεηάεά Ηΐπι, ΌΥ συδ)]εοῖ Ωρ ἴδηι ἴο ἱποοηνεηίθησα οἵ ἀϊβαϑςῖογ, 

σ.,ρ. ὈΖ22ΖΑ ἢ 5 τνϑ]]- πιοδηΐϊηρ δοὲ ἄγαννα ἄόννῃ οὐ ᾿ἰπὶ ἴπ6 ξαϊδὶ 
ΔηροΥ οὗἩ Ὑδῆννεῃ (2 5. 66); ορ. εαἶβδο 1: 8. 6᾽9, 2 5. δι]ὅ, 
Βαΐδαπι, ἴῃ 18 παγαΐΐνε, Ψ πιυϑὲ ΞΌΡΡοΚΞΘ, αἴζεγ τνᾶγηϊηρ' 

Β41αἰκ᾿ 5 πιοϑϑθηροῦβ δὲ ἢ6 οδηηοῖ ουγϑδα οὐ ΌὈε55 ὄχοαδρί 85 

ΥὙδαννεῆ ρεγη 5 (ν.}8), 5εῖ5 ουῦ νἱπουξ σοηδυϊ τίη Ὑδην ἢ οη 
1116 πλογα αυοκίίοη οὗ σοϊπρ' οἵ ποῖ, 

Τῆς παγπιοηϊϑίῖς Ὄχρίδηδίίοη γοϑῖϊγ οχρίδῖ 8 ασαΥ ἴπ6 δἰδίοηιοηξς δηά 
γορίδοςβ ἰδ ΌΥ ἀποίπεγ; Ὑδηνο ἢ νὰ 5 ποὶ δῆρτν ἢ Βαΐαδπὶ ἔοσ σοΐηνρ, 
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Όυϊ ἴον ἰδ δναγίςς τυϑῖς ἢ ἰηἀδυςεα Πίπιὶ ἰο Ρ»Ὸὸ. 866, 4.»., ΗἩδηρβὶ. (ΡΡ. 

43-49), ἀῃὰ βοπιεννῃδῖ 58: πη Υν Καὶ] ; Ἀδ5}18 Ἴχρ  δηδίίοω, ᾿κ 186 ἰεχὶ 

ἐϊϑεῖξ, γεδιγ ἰρῆογεβ ν. 96, Ὑὴῦ ΠΊΚΠΣΝ ὈΥΡΟΣ 2 }2 ΜῈ Ὥην πκὰ, 

Τὰς αηρεῖ οΥΓἹ αληυολ) ἐ.6. ἃ ᾿οΙΠΡΟΓΑΓΥ δρρεάγαποα οὗ 

ὙΔΏνΘὮ ἴῃ υπΊδη ἔογηι; ποῖδ 2, ἀξε λαμῶ, ν.33; 5366 20}8 η.--- 

Ριίασεα λύνιδοί ἐπ ἐλο ταν ας ομδ τσῆο τοομα οῤῥοδό Ὺΐηι) οὐ 
“σομα ῥίασο α δΐμαγαηοο γι ἢ τῦαγ. Τα ψνοτγὰ (1) δσα υδϑά 

ρυταοῖγ αἰὐγιθυτνοῖν ῬθοοπΊα5 ἰδῖογ [6 παπιὸ (ϑαξδη) οὗ {Ππ6 δγοῖ- 
ορροπεηΐ οὗ ἀοά δηά πΊϑῇ : 566 αἰγεδάν 1 (ἢ. 211} (εΐ. 2 5. 24}). 

ΤἼΘ 56η56 οὗ ἴδε ψοτγά, ψ ΒΙοἢ 15 σοηπηρδά ἴο [Π15 ρᾶ55806 δηά 

ν.85 ἴῃ 1π6 Ηεχαίθιυοῃ, 15 βδυ βηοί ΕΥ 1]υπίγαϊοα Ὁγ 1 5. 20", 
2 8. 193 (ΕΝ. ν.3), τ Κα. ςἰδ(ὼ χ1114.33,.325΄. ὝὍὝΠα δηρεὶ οὗ 
Ὑδηννεῦ ἔδ.5 πιοοῖβ Βαίδαπιὶ 845 ἴμ6 ἰαϊίοῦ τοῖς γε πεῤοῦὶ λὲς 
αες (ν.31 η.), λὲς ζποο σογυσηίς δοίη ποὴδλι λΐρε; τἰὯ6 ῥγίηοθς οὗ 

ν.Ξὺῦ ἤδλνα ἀϊξαρρθαγεά, δηά Βαϊΐίδδπι 15 ἤθγα δοοοηηρδηϊθα ὉγῪ 
ἔνο 5βογνδηΐβ, ἴῃ6 σδπὶθ πυροῦ παῖ ΑΌτγαδδαπι τοοῖς νι Π1ΠῚ 

ἔογ ἃ ἴῆγεβ ἀδγϑ᾽ ἸουγηεΥ ἴῃ Οδηδδη (αη. 225); 5οπηθι πιο 5 ἴογ 

ἃ 5ῃογῖ Ἰοῦγηου ἃ ϑηρίε βεαγνδηΐ οὐΪυ ννδὰβ ἴδίκεδη (ἸυἋἃ. 19, 

1 5. οὗ. Τῇῖβ πιοάς οὗ ἰγανθῖ]πηρ συρραϑδίβ ἰπαΐ Βαΐδδηι 5 
Ποπι ννὰ5 πιο ἡρᾶγοσ ἴο Μοδῦὺ ἴδῃ ἴδ6 Ευρδῃγαΐες ; 85 ἃ 

πιαϊίογ οὗ ἔδοϊ ἴῃ [᾿5 παγγαῖῖνα Βδ᾽δαπὶ Ἄρρεδγβ ἴο ᾶνε σοῃὴα 

ἔγοπι ᾿Ασπηπιοη (ν.ὅ η.}, νϊοἢ ψουἹὰ θὲ Ὀαῖ ἔνο οὐ ἴῆγεε ἀδυϑ᾽ 
ἸούγηοΥ ἀννᾶὺ; ΒδρΡδίἢ- Απηπηοη 15 ἀρουΐζ 40 π|1165 ἔγοτῃ ἴδε 

Ατγποι.---ῶ8. Βαΐδαπι δηὰ ἢῚ5 ῬδγΙΥ δῖα ργοοδοαϊηρ δίοηρ᾽ ἃ 
τοδά οἵ ἰγδοῖς (ΤΥ]}] τπγουρὴ ουἱιναῖϊεά Ὀυὰϊ ορεη σουπηΐγΥ 
(ΠἼΦ ; ορ. 20" δηά, 6...) Εχ. 2315, Μῖς. 412), νσῆεη, υπρετγοεϊνεά 

ὉΚΥ Βαΐδαπι (αηὰ ΔρΡΡΑΓΘΠΕΪΥ ὉΥ 15 βεγνδηΐϊβ) υΐ βεοη ὈΥ ἴῃς 

455, ἴπΠ6 δηρδῖ οὗ Υδῆνεῃ, τοὐλ ἀξ διυογα ἄγατορ ἐμ ἀΐς λαπα 

(ερ. ν.85:, 105. 515, 1 (ἢ. 2116), ὈΪοΟ 5 {Ππ6Ὸ τνᾶὺ; ἴΠ6 855 ἴυγῃϑβ 
ΟΥ̓ τῆς ἰγδοῖὶς οὐ ἴο πὸ ουἱεϊναϊοα απά, δηά 15 Ὀεδΐδθη ὉγΥ 

Βαΐδαπι ἴο Ὀτίηρ' παῦ Ὀδοὶς ἰηΐο [6 ννᾶΥ. [ἴῃ οᾶϑεβ οὗ 1815 

κιηα [ἃ 15 ποῖ ὑπυδυδὶ ἴο γεργοϑεηΐ οὔθ οΟὐΓἠ πιοσγα οὗ ἴδε ραγίγ 

845 Ρεγοαείνϊηρ ννῆδῖ ἴπΠ6 οἴεγθ ἀο ποῖ ρεοζοεῖνθ, αοἰἴΐπεγ δ 

ἢγϑί οἵ δὲ 411; ορ. 2 Κὶ. 6᾽δ. Αο. οὗ Τ (οἱ. 229). Αροϊορεῖϊο 
ἰηϊεγργεΐογβ, βδυσῇ δα59 ΗἩβδηρβίθηδοτρ δηά Καὶ, βουρῃξς ἴο 

Θ5ΙΔΌΪΠ5ἢ} [Π6 οτγεα! 1} ν οὗ {π|ὶ5 ρδγίουΐαῦ ᾿ηβδΐδησοα ΌΥ δὴ 

ΔΡΡΘΟΑΪ ἴο {πΠ6 ἕδος ἐμαὶ ἱγγαϊϊοηδὶ δηϊπιαῖὶς αν “4 τιυοῇ 

καθηθύ ργεϑθηςπηθηΐ οὗ πη πδίυγαὶ Ῥῃοοηοηλθηδ, συ ἢ 85 



334 ΝΌΜΒΕᾺΒ5 

δαγίμαιυδίζας, βἴογπ)β," εἴο., 1ῃδη πιδη, δηά ροξϑοςς ἃ ῬονΕΥ 

οὗ οἰαϊγσνουδηοο.--- Ὡς βοθήθγυ οὗ [ἢ15 δηά [πε ἔο]] ον ηρ᾽ νογϑ65 

5 ποῖ {παὶ οὗ ἴδε ϑγγίδὴ ἀδβαγὶ (ν.ὅ η.); 1 ἴῃ6 Επρἤῆγαῖεβ 

ν γα γοα]γ Βαϊίαδηι 5 σἴδγίηρ- ροΙηΐ ἴῃ {Π15 δἴογυ, τὰ βδδουϊά 

Ὀ6 σοπῃρο]]ςά ἴο οσοποΐαάς παΐ [ἢ ρτγοβοηΐ ᾿ποιάθηξς οσουγγοα οἡ 

πε [451 ἀδγ οὗ ἔἴνο οὗ ἴπε ἰοηρ᾽ Ἰουγηαν. "---24 ζ. Τῆς δηρεῖ οὗ 

Ὑδῆνοῇἢ τγεΐγαδϊϑβ βοπΊθ ἀϊδίδηοα Ὀεΐογα ἴἢ6 δάνδποα οὗ Βαϊδϑπὶ 

(ερ. ν. 352) 17} τῆὴ6 ἴγδοῖς δογοββ5 ες ορεὴ ουἱναϊε σουπίτγυ 

Ὀεσοπιε5 ἃ ΨΑΥ Ὀδαΐνδαη νπαγαγάς ΠΟ, ἀγα δηοϊοσθα ὉγΥ 

νν 4115 οὗ βἴοπαε (Ῥσ. 2481), οὐ γδίμπεσ ρεγῆαρβ οὗ ἵποόογηβ (15. 

55); όγα δα δραίΐη Ὀΐοοῖκβ ἰῆ6 ναῦν, δπά ἰ5. δρίῃ βθεὴ ὃγ ἴῃπ6 

855 δίοῃμθ,; ἴδε 455 πανίηρ' ον ὩΩ0 Ορϑῇ σουηίγΥ ἴο ἴυγῃ ἱπῖο, 

{165 ἴο ρᾶ55 ἴπθ δηρεῖ, δηά ἰῶ 5σο ἀοιηρ “16 ογμδλοῦῖ λεγεεῖζ 

αραΐμδέ ἐλο «τοαίἑ, απα 5ὴ6 σγμδλοα Βαϊαα μ᾽ 5 οοὐ αραΐηδέ ἐλα 

«οαἱέ.--ΟΩθ ἴ. Τα δηρεὶ δρίηῃ γοϊγθαϊβ, δηὰ ποῖν ἴακεβ ὕρ δὶ5 

δίδπα ἴῃ ἃ ρἷδοθς 580 παῦσον ἴῃμαϊ ἢ οσοπΊρίοϊοϊυ Ὀΐοοκϑ τῃ6 

ΑΥ; ἴδε 855 ϑϑαῖῃρ ἢὶπὶ ογουσῆεβ ἄονῃ, δηά 15 ΔηΡΤΙΪΥ 

᾿ Ὀοδΐδεῃ ὃγΚ Βαΐδβδπι.----2ῶ8. Τπδη ἃ πιᾶγνεῖ ἤάρρεηβ; Ὑδῃνθἢ 

ΘΏΔΌΪΕ5 ἴπΠ6 855 ἴο βρθᾶὰκ δηὰ υρῦταιά Βαΐδαπη. Α ρίδϑοα οὗ 

[ΟἸκίοτε 15 ἤδγε υἱΠ|5ὲϑα ἔογ 6 ρυγροβας οὗ ἴπε βίου. Μδην 

5 Π}118Γ πιαῖνοΐα ἀύὸ γοΐαϊθα ΌΚΥ δποϊθηΐ δυϊμογα,Τ νῆο τοοογὰ 

Ἰηβΐδησας οὗ βρθδίκιηρ᾽ ἤοῦβϑεβ, σοῖνβ, γΓαπΊ5, ἰαπλῦβ, δηα ἄορϑ. 

Εογ δχδπιρία, ἰη {πε Εργρίίδη 7.16 οὐ ἐλ ἔποο γοΐλογς, 1 ἴῃ 

οοὺν δᾶὺϑβ ἴο 15 ἵκεαεροῦ, “"ΨΝ γι, τ εἰάεν Ὀγοΐποῦ 15 βίδαπαϊηρ 

Ὀεΐίοτγα ἴπδα ΠῸ ἢὶ5 ἀδλρροῦ ἴο οἷα ἴπε6"; [ἰἱνγ πιοῦα ἴδῃ 

Οὔσα τγεΐαίθς {παῖ ἴῃ ἃ οεδγίδιπ γϑᾶσγ δῃ οχ ν)͵ὲὰβ σδιὰ ἴο ἢδνα 

βροίδη ψιἢ Ὠυπιᾶη νοῖσθΘ. Τῆδ ϑρϑαίιηρ βεύρεηξ ἴη Ὁη. 3 

ῖἴ5. τῆς οἷν ΟἿΌ. ρδίδϊϊοῖ, δηὰ παῖ βρεαῖζϑ οὗ τἴϑε υυἱχπουΐ 

ΔΩΥ͂ αἰταοῖ δϑϑιβίδηοε οὗ δῆννεῆ. ὙὍῃ6 πηᾶγνοὶ μᾶς οσοαϑιοηδά 

σοηϑιἀογαῦϊα ἴσουῦϊα ἴο δοπιθ οσοπηπιοηΐϊδίογθα, ννῆο ἤάᾶνα τε- 

ναγάεα ἴῃ6 παγγαῖΐνα 85 διβίογιοαδὶ, Ῥυϊ βάν Ὀδεη ὑηνν]Π1ηρ 

ἴο δάπηϊξ {πᾶὶ [ῃ6 455 δοῖδ!γ βροκθ. ὙΠΕΥ πάνθ σοπβοαυ θη 

επάἀεανοιταά ἴο Ἔχρίδιϊη ἔπε ἀπ ἤσυ] Υ ἀὐνᾶὺ οἡ [Π6 σγουηά ἰπδῖ 

[ῆ6 ΨΠοῖς ἱποϊάθρηϊ 15 ἴπ6 σγεοογὰ οὗ ἃ νὶβϑίοῃ ἰμαῖ Βαϊδδπι 

δ᾽ Ἡερηρϑί, 
ἡ 566 ἴῃς ςοϊϊοςιϊΐοα οὗ Βοοδατί ἴῃ 7 εγοξοΐςον, Ῥῖ. 1. 11. 11. ο. χῖν. (εα, 

Ἀοβεηπιί!εγ, 1793, Ρ. 168 Π΄.}; 566 4150 δι βοῦ, 129, 122-12... 
Σ Δεοογάς οΥ ἐλι6 αςέ (15ῖ 56γὶ 65), 11. 1.4.2. 
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Ξοανν." ἰὕπίογιυπαίεῖνγ ἴογ {815 νῖανν {Π6 ἰαχῖ βδᾶγϑ δυϑοϊυξεῖν 

ποίδιηρ οἔδ νϑῖίοη. Βαῖΐ [Π6 πιδ) σιν οὗ νυτιἴογβ ἀπά σοπιπΊθη- 

ἰδίοτβ ννῆῇο τεραγά [τῆ παγγδίίνα 85 Ὠἰβίογιοδὶ ἤανα σοσγγϑοῖν 

᾿ηϊογργείεα [ἴ 85 ταίεγγηρ ἴο ἃ πλγαουΐοιβ οσουγγοησα ; ἡ δηά 

5ΟΠπΊ6 ᾶνα Ὀδεη δἷ ρδίηβ ἴο ἀείδηά δηά δοοοιηΐ ἔοσ πε πηᾶτνεῖ, 

ἀἸἰξουπδιηρ δυο αμπαβίίοηβ, ἔοσ οχϑηιρίθ, 85  πεῖμου πα νος] 

ογρδηβ οὗ ἴε6 δ55 νοῦ οπδηρθα ἴω ογάδοσγ ἴο δάδρί {Π6πὶ ἴο 

Ὠυπίδη 5ρεεοῆ. ---4πὸΟὸ γαλησελ οῤοημθα ἐλε τποιίδ 07] ΤΗΣ 
5ΒΔΠῚ6 ρῆγαβε 15 υδεα οὗ Υδῆνθἢ᾽ 5 ΘΩΔΌΪ ρ 4 Ῥγορῃεῖ ἴο 

ἀεϊῖνεν 15 πΠλεββαρα, ΕΖεϊς. 457 3322 (ορ. 5. ς117).----ΑὉ ἠδθ, Βαίδδπι, 
ὈΠΒυΓγργβοα δὲ [6 βρεεοῦ οὗ ἴπ6 855 8ἃ5 58 Ενβα δῖ ἴδαΐ οἱ 

1ῃ6 βογρβηῖΐῖ, γθρῖι65 ἴο δῦ χυσϑίίΐοη ΨὮΥ ἢα Ππδά [ἔτος Ὀδδΐθη 
ὮδΥ, δεσαιδε ζλοιε λαδσέ τρια ςρογέ οὔ πὸ; τἴΐ6 νοῦ (ρνηπ) 

πιθδῃ5 20 ἔγθαξ 5016 οὁη6 (πλα]Ἰοϊου51}) 207 οπϑ᾿ ς οἵση ῥίοασεγε. (ἃ 
ἐμπαίζειν ; ορ. Εχ. τοῦ, ]υά. 1955, τ 5. 65 χ1Ρ (--τ (Β. τοῦ), 
76τ. ,813, Ηβδά πα οἠΐϊγ ἃ βνογά ἢ Πίπι, Βαίδαπι τνουἱά 
5ΑΥ ἴπα6 455 ουϊτηρ].---.80. ΤΏ 8455 διηῖβ {παῖ ποτ ννδβ 
ἐἐγρδϑθοὴ ἰῇ ἤοῖ πιδάηθϑς᾽" ; 411 5 {ἰ|ὸ Βαΐδδηι μαά υξοϑά ἴχογ 

ἴογ γι ἀϊηρ, ἀπ πανοῦ Ὀοίογα δὰ ἢδ ἰοιιπηά τοοπὶ ἴογ σοσῃ- 

οἱ δϊηΐ.-- -ὃ1]. 4πῶ γαλετσοεὰ ὠηοουσγεαῖ Βαίαανις 6»)ὲ5] 50 ἴδῃδῖ 
Ὧ6 βὰν ψνμδῖ ἴΠ6 455 δα ρῥγενί ουβὶγ βθθ (ςρ. ν. 3) δηὰ ξε]} 
ἄοννηῃ θεΐογα ἴπ6 δηρεῖ.--- 70 μηποουον ἐλ φγδς (Ὁ) ΠΡ) Οσσυτς 

αἰθο ἴῶ 5. χσἹτοβδ: ορ. ὈῬεΐον, 245 16, Θιπλαγ 15 ἴΠ6 ρῆγαβςα 
ο οῤέῃ ἐλ 6γὸς (ΠΡ5) ; 2 Ἰζ. 617.39...ὄ 82 ἢ, Τῇ δηροὶ δά άγεββες 
Βαίΐδατῃη ; ἴπ6 δηρεῖ, ποῖ ἴπθ δ55, 15. [86 γϑδὶ ἤϊηάθγοσ οὗ 

Βδϊδαση᾽β Ἰουγῆθυ. Τῆς 855, 50 ἰδ ἔγοπι :η]υγίηρ, Πα ρζγε- 

βοεγνοα {πὸ [1 οὗ Ὧδτ πιαϑῖθοσ.0 “Μ(ὶ ἐς 7 (ἴ6 ργοπουῇ 18 6π|- 
ρμδῖῖο) τοᾶο λαυθ σονιθ “ον (ΠΏ δῃ. 9533) ας α λίπαδγον (ν.33).---. 
Τῇ τηεδηΐηρ οὗ [86 ἰαϑῖ οἴαυϑε οὗ ν.583 15. οὈνίουβ Ἔπουρἢ 
ἔτγοαι ἴῃ οοηΐϊοχῖ: ΟΡ. δϑρϑοίδῖν ν. 335. 8 ὙτἘΠδ δηρεὶ, ἤεγα 
ἰδ ποά τὰ Ὑδῆννοῆ (ορ. δε ογο πὸ, αἀπὰ 9οε6ὲ6. Δι. 

“ΤΠΘορἤδηΥ ᾽), Ἔχρίδιης ἴπαΐϊ [6 τγεάβοῃ οὗ ἢ15 ορροϑβιϊίοη 

ἰ5 1ῃδ ες αἀἰδαρργονεβ οὗ Βαϊδδπὶλβ ἰουζπεγ. Βιῖ [ἢ6 ργϑοῖβα 

ΕΓ. Μαϊπιοηϊάεβ, δ7ονελ ΔΝιεδιιξέπι, ἰ. 42; Ἡδειρϑι. ρρ. 48-6ς: 
ϑιίγδοῖς ; 566 450 ἴδ ᾿ἰεγαΐιγα οἷο ὃγ Ὁ]. 

12 Ρ. 8; ο8. 4πὲ|. ἵν. 6ῦ; ᾿ ὲγξϑ Αὐδίλ ν. ο (6); Αὐρ. Ουαςί. ἐφ 
Δμρη. 1..; ἘδΒῆιϊ1 (η. οὐ ΤΠ ΠΠΧῚ ἴῃ ν. 3), Οδίνίη, ΚυγὶΖ (ΤΠ έδέον»ν οὐ ἐλε 
Οἰἱά Οονυεπανπ (Ἐπ. 1τ.}, ἢ, 406-422), ᾿ψοὈεΓγϑίη, ὑ. 12. 
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τιδδηϊη σ᾽ Οὗ τπ|6 νογῸ (Ὁ) ἴπ 38 15 υποεγίαϊη, δπά ἴπε εχ οὗ 
ἴῃς οἶαιι56 σΌ ΒΡΙΟΙΟυ 5; 566 ρΡἢ]]. η.--88. ζύνιἶοςς 5λ6 λαά {μεγηοα 

αςι 06] ἘΝ. Ὦδτα δάορίβ. δὴ επιεπάδιίίοη ψἱβουῖϊ δοϊςπον]εάρ- 
πιθηῖ: 3 γεδάς (βεηβεΐςβϑ] υ) ογῆαρε 516 ἐμγηθα αοίδ. Ἐεδὰ 
δ τὸ μρῖσος ἴον γιὲ τ-- δογλαῤος.---ϑὁά. Βαίδαπι δάπιϊῖα ἐμαὶ δὲ 
Π85 πιδάβ ἃ πιϊϑίαϊκε (ἸΝΏΌΠ, ορ. Εχ. οἿ ἴῃ ρυγδυϊηρ ἢί5 
ΝΥ δσαϊηβῖ Ὠἰηάγδησθϑβ, {πΠ6 πιδδηϊηρ οὗ ννμϊοἢ πα δδα δἱ ἤγϑι 

(4116 ἴο Γεσοορηϊβ6, δηά οἴδετς ἴο ρῸ μοπιε.---ὃὅ. ΤὭς οτρΊηδὶ 

ΓΟΡΙΥ οὗ ἴπ6 δηρεῖ ἴῇ 1 δᾶ5 θδθὴ βιυρρτγεββδεα ἴπ ἕδνους οὗ ἃ 

τερειτοη ὈῪ ἴδε δάϊῖτον ἔγοιῃ Ε' (ορ. ν.329), ΟὉ τοὐξὰά ἐλδ γνιὸπ 

(5ο οηἷΐγ ν.9- 39 Ἐ): δωξ λοι γεπδέ φῤεαξ ομῖν τολαέ 7 (ἴπε δηρεῖ) 

δῤέσᾷ ππίο ἐλ66.--- 96. τε ν.2} (ορ. ἔος Φαίαξ, ν..8. [ἃ 5 
ῬΟΘ51016 ΟὨΪΥ ἴο βρεουΐαία 85 ἴο 6 σοποϊιδίοη οὗ ἴπ6 ᾿ποϊάδηϊ 

ἴῃ };: ρογῇδαρϑ πα δηρεῖὶ Ῥαάὰβς Βαΐδαπι γοΐυγη ποπιο. Ὁ Μοβί 

ΠδίυγΑΙΥ ᾿ηϊογργαϊθα ν. δῖ σβαπβ ἴο ἱρὶν ὑπαὶ Βαϊδαπὶ ννᾶ5 αἵ 

ἢοπῖθ, δηά Βαϊαῖὶς δά σοπια ἴο ϊπι.0 Τἤδη ᾿πϑίθδά οὗ ἴπὰ ἵννο 

δΠ1Ρ0455165 ἴῃ Ε, [86 σἴογυ ἴῃ 7 ἰοϊΪά οὗ οπα δπιῦδϑϑυ, σοπϑιϑῖη σ᾽ 

οἵ Βαΐαϊ ς᾽ 5 βδογσνδηΐβ οὔ οουγίίεγβ, δηὰ οὗ οὔμδ ρογβοηδὶ νὶϑιῖ οὗ 

Βαϊαϊῖς. Βοῖϊμ παγγαίῖϊνεβ. ψουἹά, ἤονόνογ, ἀούεα ἴῃ πιδῖιηρ' 

Βαϊίαἰὶς᾿ 5 ̓πϑιϑίθησα ἴῃς οσοδείοη οὗ μϊ5 σοπιρίεἴθ ἀἸϊποοηπιβίυγα. 

22. 15,5] ἴῃ ρατιϊεῖρ!ς 18 ,οἠοτοεα Ὁγ τῇς 83ι]᾽]. ἀῆεγ 3 (Ὀτίνεγ, 135 (4); 
5. τη (ορ. ἃ 9) ἰ5 ργορδῦϊυ ἱἰηϊεηάεα ἴο δε ρῆ---Ἰδυῦ] ἔογ {π6 ὃ ςΡ. 
Εχ. 213, 15. 459 δηεδ; Κκδη. 422». --- 28, ὕῳὉὉ] ἅτ. λεγ. Αρρατγεηίγ. 
τοπι ἴδε βᾶπιαὲ γοοὶ 85 ὃ;:ν (Ξ: 1. λοϊϊοιο ο7 ἐὰδ λαπά, 15. 4013; 2. δαπαμε, 

ι Καὶ, γχοϊδ; ορ. 130 »). Ηξεηςε, ρεγβαρϑ ὕΨ9Ὸ τηϑδῃϑβ ξὰδ οοηηεα ῥίασε 
δοίτυσεσι πυαῖϊς. (ἃ (ἐν) ταῖς αὔλαξιν (τῶν ἀμπέλων), 5. ὑκννΌ. --- 26. πιο 
ϑκΟΟΎ 72] ορ. 20}7,---28. 5] Ορ. 1433: ΒΌΒ. ρΡ. 2δι. ---οὐῦχι σϑο] Ορ. ν.353:-, 
Εχ, 23,4. Οἰδογννίβαε ορο; ορ. ἔχ. 22}, Νὰ. 143. 2419 (5. 05520).---29. 
ΠΡ 3... ἢ] Ορ. ΒΒ. φῦ. ὃ, 2 εὐὰ. Ορ. πῆρ Ὁ δες ἣὴὴ ἴῃ ν. 
(τεδάϊηρ δ ἴογ "51ν), Οη. 4133} 4319 (7Ε). Εἰίδλεν 86 32 15 Βἰ ΠΊΡΙΥ 845βθνε- 
γαϊϊνα (48 ἰῇ 19 3 285. 27 107), οὐ ([489 ὈγορδΌ]γ) ἰμε δοηΐθησεβ ἅτγα, 
δίς ΕἾ σροακίηρ, δροβίοραβϑαβ : Κδηὶρ,, 111. 415»; Ὠγίνονγ, 141.--;0] οσσυτγϑ 
20 {ἰπι65 ἴῃ 1, ΟὨΪγ 4 (δπὰ γαϊδες ἀουδί.}1γγ) ᾿η Εὶ : 8ο ΟΗ, 84.---8380. ὙπρῸ 
ΔΊΣ ΛΠ ἽΨ] Ορ. Οη. 486; δπὰ τυ ἢ "ΠΡΌ: οὺυδ7 δσίημοθ 7 τᾶς, αἷ1 »εν 17 ἴον, 
ςρΡ. 2 (5. το δ: 1463) τε δὸ Ἰοηρ ας 7 «λαΐϊ οογρέΐπφ ἐο ὅφ. 1ῖογαῖν ἴῃς 
βίδίεπιεηΐϊ 15, Οὗ οουγβο, ἴῃ ἴΠ6 ρτγεδοηΐ ραϑϑαρα δὴ ὄεχαρρεγδίίοη. Θὰ “ὁ (45 
450 ἴῃ Οη. 4818) “3 τι.) γοιίᾳ, ἐδ. Ἵ 5 (ςρ. 1: 5. 123, ες. 433)---Ξ ργοϑξδὶς 
Ῥαγαρῆγαβα γαῖμος ἰμδη δ ναγίδηϊ.--- ἸΏ205] ζ0. 7 λαῦνο δέοι ασομδίοπεεα, πὰ 
50 ΠΊΔΩΥ Ιῃοάδγῃ νογϑίοηβ δηᾶὰ βομοΐίδεβ, ἐς. ἘΝ., Εδυβϑβϑ, ϑοοίῃ (ἰη 

ΚαιυῖΖβοῦ,  εήρε δολγ), Οοτγί, δῖγς. Βαῖ ἴῃς βεῶϑβε οὔ )3ὺ (υϑεὰ Ὀυΐ ἵννοα 
Ὀεϑίάα5 ἴω ΗΙΡΏΙ, 5. 13, ]10Ὁ 2253, δπάὰ ἰπεγα ψττἢ αἀἰβεγεηὶ 56.565), 

3} ἘΤΤΕΤΥΝ 
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τ που ἢ ῬΟΞ5ΙΙΥ οοττοςὶ δηα οοτίδί Ων βυϊίδὍ]ς ετγα, 15 αοΐ τνε]] εϑίδ Ὁ Π158ῃ 6. 
Ὀϊ. τ ηκ5 ΘΟ πᾶν Βανε τοδὰ ᾿πῦϑοσ (ορ. ὅπ. 413, ἥαυο 7 ἀεαὶξ 7οο]έτλὶν 
ἐς αοέέηρ ἐλμ5 2 --- 81. ΠΟ ἼΡ.] ἴθ (8α Ἡεχδίουςῃ ἴμ6 υ86 οὗ ἴ8ε56 ἵννο 
νογῦ58 ἰορεῖδμοσ 15 οδοηῆηεά ἴο 1, ὮὯΟ υ865 ἰὲ 7 {ἰπι68: ΟΗ. 128. --- 32. 
1090] 5 (ἃ 3. Ῥ' Ῥοσ".---ττπ Ὁ0]. Τῆς ΌῸ οοουγβ δὲ ποδὶ οπος δεϑί ες 
-αἰὴ ]Ἰοῦ 16]; (Ποτο, { τῆς ἰεχὲ Ὀ6 Ἄοογγοςΐῖ, (μ6 ΚΑΙ 18 ἴγϑδηβ. (397, Βδεγ, 
Ὀυϊ ἀουδι[ε85 ---- βου! βαᾶνα τῃϑῖμορ). Ὁ 158 ἐχρίδίηεαὰ ὃν τηοϑὶ πιοάδγῃ 

βομοΐδῦβ, ὑπο δάμη ἴῃς γεδάϊηρ, ὈΥ γείδγεης ἴο Ὁ μτεΐο έλγου, σαξί ἀεαά- 

ἔορρ; Ὦδηςς, Ζῴε τῦαν ἐς (οτ, τεδάϊηρ Ῥυδὶ, λας δεθη τιασδὺ ῥγεοΐβέξαίο 
δεγῶγε πιό; οἵ, τοδάϊηρ' δον, ζάοι, λαδέ νασε ἐλέ τῦα» ῥγεείῥἑίαζε, 1.6. λαςέ 
γωδλεα λεααϊορρ ἀσαΐγιςέ πὸ (Ὁϊ., Ἡδυρὶ ἴῃ 5307.). τῆ ἸΙοοΚ8. τυγοῦρ : 

να βῇῃοιυ]ά εχρεοῖ Ἴ21) (560 5 (ὦ ἘΠ; ΠΡ" ΤΏΔΥ 6 {πα οογγυρί ταπιδίπάεγ 

οὗ βδοπιαὲ ψογσγὰ οὐ ψογάβ εἼχργαβϑίηρ ἴπ6 γοηρησθβϑ οὗ ἴπε ννᾶγ. Τῆς 

νουϑίοηϑ ραγδρῆγαϑε οὔ βυ 655. Ἐδϑῆϊ, 0 τγείεγβ ἴο {πε νῖενν ἱπαὶ δ. "88 
ἃ ποίϊδγίκο ἔογ (Ππ)» (πη νΝ}} (Π. 1)", ΠΙπιβο  σοηηδοίβ ἰἃ ν᾿ Ὁ0Ὶ ,εαν, 76γ. 

4955, ἡν ὮΙ ἢ ͵8, οὗ οουγβα, ἱπηροβϑὶθῖα. ---38. 550] 5 (ορ. (ἃ 3. Ἐ) 55νΌ.---88. 
Ὁ5Ν]-Ξ- Ἴκ (ν.39). Ὁδκ υϑεά (ἢ. ΟὨΪΥ οσουγϑ ἀρ δίῃ ἴω 2332 (ν ΠΟ ἢ ἰ5 ΡΓΟΌΔΌΪΥ 
ἴπκὸ {86 ργεβϑεπί ραββϑαρε γεἀδοίογί]) --- Ἴ 1} 5. (τ Ἴ21) ὌΨΙ : ορ. 23}2 38. 

860-40. Β414Κ᾽8 τϑοϑρύϊοῃ οἵ Βδ]88πι.--- 86 (Ε). Τῆς οτὶ β!ηδὶ 
οοηπημδίίοη οὗ ν.3,.--.0Ηδαγίηρ' οὗ Βαϊδδηινβ δρργοδοῖι, Βαϊ δίς 

ΡΌΘ5 ἴο πιεεῖ ἢἰπὶ δὲ {π6 ἐγοηίογ ἴοννῃ οὗ » (οδίν 97) οαῦ 
(2115 η.; Ρ. 286), τολέολ ἐς ορ ἐλ δοιέγπιίαγν ο7 (1.6. ἑοττηβά Ὁγ) 2.6 

Αγϑπορ, τολίολ ἐς αὐ ἐλδ οχίγορεΐξν ο7 ἐλο δοιμριανν (ςρ. 20} Ε) : 

οί γοϊαϊῖνα οἶαυβες ἀδῆης Ἵν Μοδῇ: ἴῃ ἢγϑί ὄἼχρίδιπ5 {πδἴ 11 

ΙΑΔΥ οη ἴπ6 ῃογίβογῃ Ὀουπάδγυ οὗ Μοϑδὺ (ἔογ ορ. 2113), [ῃ 6 βεοοπά 

παῖ 1 ἰΙὰγ δὲ {πε βδηά οὗ ἴμαΐῖ Ὀουπάδτγυ, ζ.6. ἴῃ6 δαβίθγη εῃά, 

βδίηοβ Βαΐίδαπι 15 σοπιηρ ἔγοπι ἰῃ6 δδαϑί (ορ. 232). Μεγεγ 

(ΖΑ ΤΊΎΨ. ἴ. 120 [.) ̓ πϑϑῖβ. [πΠδὶ ἴῃς ννογάάβ πιυδί τηθδη τολζοὶ ἐς 

π λ6 ἐογγίζογν αδομέ ἐλ Αγπορὶ ο ἐλ δογάεν οὗ ἔλθ (Μοδδ!ιῖε) 

{6 »Ρ22107,γ. ΤΏ Ἰουγηαν οὗὁἩ Βδ]αἷκ᾿5 ἴο ριοοΐ Βαϊδαπι πδὺ Ὀ6 ἴῃ 6 

τα δε ἔογπι οὗ δὴ δαῦίΐοῦ ϑδἴογυ οὗ ἢ15 ροίηρ' ἴο Τσζελ Ὦϊηὶ 

ἔγοηι δ5 ἤοπιθ, ἴῃς πιοάϊβδοδίίοη Ὀεϊηρ ρούμαρθ ἃ ποοθϑϑδγΥ 

γαϑυϊ οὗ Ἰοσατιηρ Βα᾽δαπι᾿5 ἤπια 50 ἔδγ ἄννᾶὺ 8ἃ5 ἴῃ ΕἸΡἤγαΐαβ. 

ΤΗΘ ρἷδοα αἵ νδιοῦ Βαΐαὶς πιεῖ Βαΐδαπι ἴδ. ἴῃ τυτἢ ἃ ἴογπὶ οὗ 

1πΠ6 5ἴογυ {πὶ Ὀγίηρϑ Βαίδαπι ἔγοπι ἴῃ Ν.Ε. : ἢ 1561 11 15 
ποῖ ἀδοίϑῖναε Ὀεΐννθβαῃ [Π6 οοπιροίπρ οἶαὶπιβ οὗ ᾿Απηπίοη δηὰ 

(ἢ6 Ευρῃταῖος τερίοη ἴο 6 ἴῃ οπια οὗ Βαΐδαπι, Ὀυΐ 11 15 

ἱποοηδίδῖοπε ντἢ (6 συρρεβίοη παῖ Βαϊδαπὶ σᾶτῖηα ἔγοπι {116 

γῖνεσ οὗ Ερυρέ (566 ρ. 325). [ἴ 15 διγίπογ ἴο ΡῈ οὐβεγνοά δῖ 

1158 ἀδδογιριίοη οὗ ἴθ πογΐμπεγῃ θογάθγ οὗ Μοδὺ ἄργεὲβ 'υτῇ 

τῃ6 νίονν οὗ ο. 21 παῖ τἴπ6 σουηΐγΥ Ν. οὗ Αγῆοη τνᾶ5 ἠοῖ δῖ 

22 
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1π6 εἶπτε ε]4 Ὀγ Μ|οδθϑ.---57 (7). Βαϊαΐς ᾿παυῖγοϑ τ ὮΥ Β4]δδπὶι 
αϊά ποῖ σοπὶα ἴο ἢϊπι|ῦῷ Πιά Πα ἀουδί 15 ροννοσ ἴο γαννδγὰ 

Π1π|ῦῷ Ταΐκοη ΌΥ [561 τἴῃ6 νεῦϑα 86 6πὶ5 ἴο ᾿πιρὶν {Παὶ Βα]ακ 

ἢδ5 ὨἰπΊ5ε] οοπα ἰο Βαΐδαπι ἰῇ σοηδθαυδποα οὗ ἢ15 πι65- 

ΒΘΩΡΘΓΘ Ὠανίηρ ἔδι]θα ἴῃ {πεῖγ. πιιϑϑίΊοη. [ζ 50, ἴπ6 ἰοϑςῖ 

ρογείοηβ οὗ 5 πδιγδῖίνα πηυδὲ ἤανα τεοογάδα ον Βαίδδπι 

βεηΐ Βαΐδῖς᾽ 5 πηδϑϑθηρογε Ὀδοῖς νυν [Π6 οναϑῖνα δῆσννογ οὗ 

ν 15. (ςρ. 2413); Βοιν δε 5ἰδαγίεα δι πιβοὶξ, θὰ. ψψεπὶ Ποπια δεν 
πλοοῖϊηρ ἴΠ6 δηρεῖ οὗ Ὑδῆνεῃ (ν.5); δηά ἤονν μα τεοεϊνεά 
Ῥογπϑϑίοη ἔγσγοπὶ Υδῆννθῆ, νδη Βαϊαὶς ὨιπΊ56 1} οδπιθ, ἴο γεΐϊαγη 

ἢ Π1π|.-- Ὁ ἐ] 7 ποί σομαῖ ὠρΐο ἐλδο ὁ σαἰί ἐλθέ] Ορ. 4πώῆ 
λδ ϑϑμξ ἩΣΟΣΣΟΤ ΡΟΣ τὴ0 ΒαΪΩΩΡΣ.. .. ο οαἱὲ ὥρη, 225 (7).--- 

νὰν ἐὲάχοέ ἐλοι ποί σοῃό ἐο πιὸ} Τοβα νῇο δϑϑυπιε ἱμαῖ 

ἰπ656 ψνογάβς νοῦ βροόΐίκεη 25,167 Βαϊδαπι δά Ἴοοπιὲ ἴο Βαϊδϊς, 

Ἔχρίδίη, ΝῺ ἀϊάσε τοὺ ποῖ σοπια θη 1 427:2 βδηξ ἴο {π6 69 

Τῆς Βηάς Ὀυϊ νογῪ ἰπηδδουγα ϑσυρροτγῖ ἴῃ [6 ποι οὗ ν.883.-.- 

“νι 7 γεαϊΐν ὠπαδίθ ἐο λοποι λέ] ορ. ν.Ἱ 2411 (7).---88. 
Βαΐδαπὶ νναύπ8 Βαΐαϊς παῖ ᾿πουρὴ ἢ δ45 οοπιθ, πα σδῆ οἷν 

βροαΐς 845 Ὑδῃνδῇῃ αἰγεοῖς ἢ1π|.0. [15 1}15 [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔΙ δηβινοῦ 

ἴο ν.57}2 [1 50, τοπάοσ, Ζο, 7 αἂπλὶ' σοημδ ὠπίο ἔλσό ποι, Ἐ 

ἐπουρἢ 1 τοδιβεὰ δ ἢγθέ. Βυῖ ἴῃς ροπιτίοη οὗ {πὸ ννογὰ ΠΡΡ 

ἔδνουτϑο τγαῖῃποσ ἴῃ6 σγοπάδγιηρ, 20, 7 Ὁ} σοθ ὠρΐὸ ἔλέο,; λατε 

7 ποῖ ὧν ροτοδν δ» εἴς. Εον ΠΣ ἴπ5 Ὀεΐογα ηυδϑίοηϑβ, Πρ. 

5. 465.10 (45 ἤδγε Ὀείογα Π).---32Φ.80. Ορ. τ Κ. 2214, Βαϊδδπὶ 
5 ἃ5 Ππ||6 γεδαυ ἴο ργαῖϊ νυ Βαίαϊς, 85 τνδὰβ Μιίομαϊδῃ ἴο σσδιν 

Αἴ, ΌΥ βρβακιηρ' ὄὌχοορὶ δ5 Ὑδῃνεῃ ἀϊτγεοίθά.--- 7716. τοογὰ 

«ολῖολ Οοά ῥιές ἐμ τῖν τποιζλ] (ἘΔ . .. . ὨΔ) σρ. 235 15. 16 (Ε), 
Εχ. 418 (ἸΕ).---59. Βαΐίδαπι δοσοοπιρδηῖεβ Βαίαϊς ἴἰο Κιγδιῃ- 
υβοῖῃ. ΤὨϊ5 ν. πᾶν ψν6 11} Ῥεϊοηρ ἴο ἴπΠ6 5δηθ δοῦιγοα (7) δ5 

ν. 5 αηὰ τεΐοσ ἴο Βαΐδαπι 5 ἸουγηοΥ ἔγοπι 86 ἰδηὰ οὗὨ ᾿Απιποη 
ἀν Βαϊαῖὶς ἰο ΜοαΡρ. [Ιξ 18 υπηδοθϑβαγυ δηά, ρογῆδρϑ, ουξ οὗ 

Ρίδοα δαΐινθεη ν. 8 δηά 9 (Ξε6 οὐ ν. Ὁ). ἴη {πε ργεβϑηΐξ σοπι- 
Ροϑβίία πδιγαῖϊνα 1 γείογβ ἴο [6 ᾿ουσγπευ ἔγομῃ τ ΜοδΌ (ν.85). 

Ιζιγι δῖ -Ὠυβοίῇ (Ξ Οἱέν 077 5» 6615) 15 τηθ τ οηδα ΟὨΪΥ ἤδγα δηά, 

βίησα ἱξ 15 ΌΥ πο πηθδῃβ πεοαββαγ ν ἰἀδητ δ] ᾧ νυ Κιγ Αἰ δ ]Ππὶ 

ΦΆΞΕΙ.. εδηρϑβι,, ζυς. 
ΤΑ ΝΝ., ἘΝ. (ερ. Β), Κεῖ, δὲν. 
Φ ΑΚ βυγβοβίεα ὉΥ Πιείγιο (εἰϊεἀ ὃν Ὧ1.) δηὰ Ττγιβίγαπι, Ἡἤὔοαδ, Ὁ. 30. 
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(Θ ππχοά. Κυγεῖγας ΝΥΝ. οἵ θοη; ορ. 325] η.}, {πε σἱἴαε 15. ὑη- 
Κιαοόνη, Ὀυΐζ ἴ ρΙοδΌΪΥ [ΔΥ πογίἢ οὗ Ασποη : 566 Ὀεΐοινν, Ρ. 340.--- 

40 (ΕἸ. [πη ποηπουγ οὗ Βαίδδηι᾽ 5 αγγῖναὶ Βαίαὶς βδογιῆσεβ οδίιε, 
ἵατρε δηα 5π|411} (νὴ ἽΡ3, ΟΡ. 2 5. 123), δηά ρῖνεβ ρογβίοῃβ οὗ 

1ἘΏ 6 5δογίδοίϊαὶ ἤξϑῃ ἴο Βαΐδδηι δηά [πε ργίησαβ ννῇο μδά Ὀγουρῆϊ 

ἴηττα (ν.3:0). Θυ ἢ 5θαπ}5 ἴο Ὀ6 {Π6 πχεδηϊηρ' οὗ {πε ν., που ρΡῊ {ΠῸ 

᾿τταγργείδϊζζἝςοη 15 ποῖ ἔγεα ἔγοτι αἰ ΒηςυΠγ, τη 6 ρῆτγαβα ρα Βαϊαϊς 

σϑτιζ ἐο δαίααρε Ὀεϊλρ᾽ ΟΌδουγα : 1 σδπποῖ πιδδη πὶ Βαϊαϊς βεηῖ 

ῖο ἔεϊοῃ Βαίΐίδδπι ἔγοηι ἃ ἀϊδίδησθ, βίησα ἴπ6Ὺ Ὦανα αἰγεδαν πιεῖ 

δ ἃζὲ τορεῖμεγ (ν. 358); 10 δεεπὶβ Ὀδεβί, (πεγοίογα, οἡ {πε 
ΘΏΔΙΟΡΎ οὗ Νεῆ. 8:2 [το ἴαΐίκα {πΠ6 νεγ ἰγαπϑινοῖγ, {πὸ ἀηδχ- 

Ῥτεϑβθοα οδ᾽]εος Ὀεϊηρ δυρρίοα ἴῃ ἰπουρῆϊ ἔγοπι ἴἢῸ ργεςεά- 

1 οἶδιιβε. Ὁ [Ι͂η Πυκίγαϊίίοη οὗ ἴπε οὐυδίοηι οὗ ρίνϊηρ 

ΞΡΘΟΙΔΙ] ρογίίοπβ ἴο νἱβϑίϊογβ, ορ. 1 5. οὐ", Ψόοη 6δ4]] (ρ. 10) 

τΠιηκ5 ἐπαῖ [Π6 145: οἶδυδα οὗ ἴπ6 νόῦβϑα 15. ἃ ρίοββ γϑρίδοϊῃηρ 

Ῥογῆαρα ἴπὸ ογρίπδαὶ οὐ͵]εοῖ οὗ ἴπεὸ νΌ., ψὨΙοἢ πιδηςϊοπεά 

1ῆ6 αηΐγα!]5 οὗ τῆς ϑδογιῆοῖαὶ δη:πι415 ἔτοπὶ νοῦ Βίδαπι 

τνὰ5 ἴο αδοονον οὐ 5 ν»]]ΠἹὩΡῺ655 ἴο οὐγδα ἰϑσγδαὶῖ. [1 τῆ6 

δδούῆοιαὶ ἔραςς Ὀ6 ἴῃ δοηοιγ οὗ Βδ᾽δδπι'β γγίναϊὶ, ν. δϑ ἴς 1ὴ 

411 ργοῦ ΡΠ Υ ᾿ηϊγυσίνα, βίποα ἴπ6 ἔεαςξ νου πδίυγα! ἱγ 6 

τιδάβ δ ἴπ6 ρἷδοθα ψῆεογε Βαΐδαπιὶ δηδ Βαϊαϊς πιεί, νὶΖ. δἵἱ 

Ἵν Μοδῷ (ν.385). Οἰδπεῖβ { ἀχρίδίη {Π6 βδογιῆσε 85 {πὲ σοπι- 
πιδησεπιοηΐξ οὗ ἴπ6 βυρρ]ιοαΐογΥ οἤεγίηρα οὗ ἴπ6 ἔοϊ]οννίηρ, 

ἄδγ: [5 15 1655 βδιϑίδοίογυ, ἔοσ ννουἱὰ ποῖ Βαΐαϊς ἤδανε ἰεἷ 

{η15 ὉΠῚ 6 γοδοῃεα ἴῃς βδοδῆδ οὗ ορεγδίίοηβ δ Βαπιοίῃ Βαΐ αἱ 

(ν.99)} 

81. την πὺν κῦπ] ΤῊΣ ἱπῆ, αΌ8. 15. βετε δ5 οἤξη (ει. ν. 9.88. (χη. 245 
475 10) υϑεὰ ἰο επρῃδϑβίβε (ἢς αυεβίϊοῃ : Κδη. 229ο7β. ΤὭετγα ἰ5 ἱμεγείογε 
ΠΟ ΠΟΟΟϑϑΌΓΥ γαίογεηςα ἴῃ {πὰ αυαδίίοη ἴο ἰδ βεράϊηρ οὗ ἴννο ἐπιθαβϑίοβ, 
δια Ν 6.8 ογἰοίϑι (ὥηι.3 2,48) οἵὔ Κυεησῃ 15 οὐ [Π|5 ροϊηϊ τπαυεβίϊ οηδ ΌΪΥ 
βουῃά, ---ὈΣ5 5] ορ. ἢ. 1813, --- 38, ὩἼἸΚ] 5 Δ τ Ὄνκ; ορ. ν.᾽ η.-- 
39. ἸΜ2] 5 3 πκϑι, 

ΧΧΙ]. 41.ΧΧΠῚΙ. 6 (Ε). ΒΑ] τλᾶκο8 δυσδηοιηθη 8 [ῸΓ 
ΒδΙδᾶτι 0 ουγ86 18Γ86] ἱῃ ἀυθ [ΌΤΊΩ.----225 40 σοηΐαΐη5 ἴῃ δοοουηῖ 
οὗ Βαϊαϊκ᾽ 5 αἰϊεπιρῖ, αἵ ἢγϑί υπϑυσοθϑϑῆαῖ, ἴο ρεῖ Βαίδαπι ἴο 

σοπια; 2251.-2} τ1ῃ6 δοοοιηΐ οὗ Βαϊαἷς᾽ 5 ἱπογεαβίηρ 111-506 55 

ἴῃ Ὀγηρίηρ Βαίδδπιβ νἱϑὶϊ ἴο τῆ8 ἀεβιγεά ἰϑδθ. [1 5. ἰπὶ- 

5 Ἡεηρεῖ,, Οοεῖ, Ὠϊ. Τ Ησηρϑι,, Ὠιϊ., 5.γ- 
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Ῥογίδηϊ ἴο ἀδίθγπηηθ 45 οἰ θαγν 85 ροβϑϑιθΐα {ῃ6 ἀυταῖίίοη δηὰ 

506η6 οὗ ἴΠ6 δοίυδὶ νιϑῖῖ. 

Ασοοτγάϊηρ ἴο 225], οἡ 6 πιογηϊηρ δέζεγ Βδ᾽δδπι)}5 διγῖινδὶ, 

Βαίαϊς ἰαἷκεβ πὶ ἴο Βαπιοίῃ Βαδὶ. ὙΠοσα ἰ5 πο οἴπογ ποῖδ οὗ 

{{π|6, Δηὰ Δρρδγθηῖμν [Π6 ΨὭοΙα οὗὨ ἴππ ἑο]οτνηρ᾽ ἐνεηῖς---ἰὮς 

Βδοῦιῆοθβ δ ἴπΠῸ βδϑνεγδὶ ρίδοες, ἴῃ βονογαῖ υἱΐογαδηοας οὗ 

Βαΐδαπὶ, δηα Βαίδδηιν 5 ἀεραγίυγο---ὔα [πουρηϊ οὗ 45 οσουγγηρ 

ἴη ἃ 5'ηρῖε ἀδγ. 

ΤΏ 5σδηδ οὗ ἴῆσ5ε δνθηΐς 15 1 νειν οὗ ραγί οἵ ἴ6 ᾿νῃοῖβα 

οὗ ἴπε Ηεῦγεν μοβῖβ (225 2313 242, ορ. 239), δπᾶ ἴπε ρδοθς 
ΞΡΘΟΙΒΟΔΙΪΥ πιεπιὶοηδὰ 85 νι διε ΌΥ Βαϊδαπὶ ἃγὰ Βαπιοῖῃῃ Β΄ δὶ 

(2241), ““1ῃ6 βε]ὰ οἵ ϑορῃίπι" οὐ ““ἴπ6 ἴορ οὗ Ριςρδῇῃ" (231), 

(6 ἴορ οὗ Ρεϑοσγ {πῶῖ ἰοοκεῖῃ ἄοννῃ ὑροη ἴπε εϑῃϊπιοη ᾿" 

(233). ὐίοτιυηδίοϊν ἔογ ποηα οὗ ἴπ656 ρίδοθϑ ἢδ5 ΔῃῪ ργεςοῖϑε 

δηά οσεγίδίη ᾿ἀδη δοδίίοη Ὀδοη πιδάθ. Νανογίῃεϊαβς τ 56 6Π15 

ΡΓΟΌΡΔΌΪ6 τΠδῖ 411} ἴπ6 ἐγδάϊοη 5 41Π|κὸ ρἰασεα {πΠ6 δοθης Δ ϑοχζᾷ οὐ 
ἔλο “γ᾽. ι 

ΤΠ15 15 σογίδι εἶν (Πς ἱπιρ]!οαἰίοη οὗἩὨ ἰΠ6 ργεβαηξ οοπηροβίία βἴογῃυ : ἔοσγ 
ἴῃς6 Ισγαοὶῖοϑ ἀγὸ Ἔποδιηῃρεα Ν, οὗ (δε ᾿εδὰ ὅ8ὅε8 δηὰ Ε᾿. οἵ ἴδε ]ογάδη 
(221 251), αηα 5ἰ1ε9 ονεγοοκίηρ ἰμδηὶ ποτα πχυβὲ Ῥεὲ δἱ ἰεδϑξὲ Ν., δηά, ἴη- 

ἀεεά, σοηϑιοΥδΌΪν Ν. οἵ {πὸ Ασῆου. ΤὉΤῆδ 5δπια Ποϊά59 νοοά οὗὨ ἴδ σοτ- 
Ὀἱηεά βουζοα [Ε, ἴο νυν] ἢ 25} (πιοϑῖ] αϑϑρηεα ἴἰο Ε) Ὀεΐοηρ 5, 1ἢ ννὲ πᾶν 
ἰαἴκα ἰῃδὶ 45 ἀσιϊογπη» [5γΓ8 618 ροβιτοη ἀιγίηρ ἴδ ἐνθηῖϊβ πεγὰ γεοογάςα; 
ποὶ πϑεέσοαγίδγν, ποννανογ, 1Γ 15γα6} 58 ροϑβι(ΐου ἰβ8 ἰο Ὀ6 ἀεῇηςά πιογα υυάεϊν, 
δοςοτγάϊηρ ἴο 2135.31} 88 Ῥεΐηρ ἴῃ ἰῃς ““Απιογίϊς οουηίγγ,᾽" ἔογ (δῖ ἱποϊυάεά 
411 ἰαπά Ν. οὗ πε Αγποὴ (2118. Α ϑιπηαγῖγ ἰηάδεῆηϊία ἀεεογίριίομ οὐ 
[95τδε6}᾽5 ροβι(ἰοῃ οσουγα ἴῃ ἴΠῸ πδγγδαίϊνα 11561{-.24] (1). [ΙΓ 115 Ἔχοίυάες 

186 ροϑβιίοη δὲ ἴῃς Ν. Ε. οηὰ οὗ ἴῃς Ὠεδά 568, ἰδ6 ρῥγεϑεηΐ Ὄρίβοάς ἴῃ ] 
ταδὶ ἢανα βἰοοά Ὀείοτε {πὸ ἱγαρπιοηΐ ἴῃ 2116 3 

ΟΥ̓ (δε ρίδςοςς πιεηϊοπεα, να Κηον ἴπδὶ ΚΠ ῬΙ5ρ' δῇ ̓ "Ἰὰν δὲ ᾿ἰδαβί ἴῃ 
ρϑτγί νϑγὺ οοηβι εγδΌΪν Ν. Το Ασποη (5εα οὐ 2159) ; ἰῃεγε ἰ8 ἢῸ Ἔν άδης ἱπαϊ 
ιἰ οχιοπάρα 9. οἵ Αγῆοη ; πιογϑονοῦ, πὸ 5:16 ονογϊοοκοά ἔγοπι οης οὗ (6 

Βοδάϊαπαάς οὗ ἴῃς Μοαρῖῖα ραίθδυ 5. οὗ Αγποὴ ψουᾶ Ὀ6 βυϊαῦ]ε ἴοσ της 
[5γϑο 5 δησοδιηριπθῖ. Ῥεΐοσγ (2233), 1 οῖ ἃ πιεγὰὲ εαϊζογδὶ βυιδϑίίυίς 

ἴογ ἴῆς Ρίβϑρδῆ, πιυβῖ, ἰη νῖενν οὗ ἴδε :ἀοηκίοαὶ ἀεῆβπιτοη οὗἩ {πὰ 5ἰῖς, πανα 
ἰαίῃ ἴθ ἴῃς βαπὶῈ περ: ρουγῃοοάῦ, Βαπιοῖῃ Βα] πιυβί αἱ Ἰεαϑδὶ ἤδᾶνα ἰαίη 
Ν, οὗ Αγηου (ςρ. [ο05. 13.) Ε,, ἴπδη, σετγίαϊηἶϊν ρίδοθβ πὸ δηῖῖγε ὄνεηῖβ 
Ν. οὗ (πα Αγποῦ (225 231"; ορ. 25); } α͵8ο, ᾿ξ ννὲ δϑϑίβῃ ἴο πῖπι 2333, οἵ 
ἰἀοπον Κιγνδίῃ- οί (223 ἢ ΚΙγία Παϊπὶ; οὐ δϑβιπια ἐμαὶ {ἢ οοηι- 
ΟἱΪοσ 85 ποῖ νἱοἰαϊεαὰ ἴῃς ογάοσς οὗ Ἔνεηΐβ 45 βρίνεη ἴῃ } ἴῃ ρἰβοίηῃρ 21ι}6 5 
Ὀεΐογε 15 δίογυ. 

ΤΠιι5 ἔογ [Π6 (ΟἹ οὐνίηρ δνεηΐβ, δοοογάϊηρ ἴο ἴπεῸ σοπιροϑίία 
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τιαγγαῖδνα, (ἢ6 βουΐος Ε δπὰ ροϑϑίθ!ν αἷϑο ἴῃ6 βουγοθ Ϊ, ννα 

τ δοῦ ἴπε σοηοϊ 51 οη--- 

Τιωγαξίο: οὔὲ ἀαγ. «δοθρθ: νᾶτῖοιιβ διίοϑ Ν. οὗ Ασγηοη. 

ἾἮΝονν ἴπ6 πτεγὰ ὄνεηΐβ νουα ἤανα ογτοιννάθα ἃ 5ηρίε ἀδὺ υη- 

ἄυϊγ; Ῥυΐ ᾿ννῆδη ἰἰ 15 σοηϑίἀεγεα [πὶ ἢ6 5οϊθπιη ϑδογιῆοθς 

ἵνοσα οἤεγεά οἡ γε ἀϊβεγθηΐϊ 5185 (ποῖ :πιπηδαάϊδίεϊυ σοη- 
ρου, δηᾶ, δοσοοταάϊηρ ἴο βδοπια ἰἀθητβοδίοηβ, βοραγαϊθά 

ἔγοπι οης δηοίΐμεογ ὃν τῆογα ἴθδη ἃ ἀδγ᾽5 Ἰουγη 60), 10 νν1}] ὈῈ βθϑη 

τΠδὲ ννὰ ἀγα ἤεγα πιονίηρ' (45, 6.,9., 1η. ]οὉ 115-32) ἴῃ 186 ταδῖπι οὗ 

Ροδίγυ, ποῖ οὗ ίδοῖ. “"ν ε 5ῃουϊά νοῦ βύγεϊγ ὅο {πῸ6 δυΐποῦ 
τνγοηρ ἰξ νὰ βῃουϊὰ ἴαϊκα ἢ1πὶ [ΠςγΑΠΎ, δηα Ὀερίη ἴο γθοκοη 

οιξ͵ ον 411 [Π1|5 οδὴ ροβϑιῦϊγ ἤᾶνα ἴδίζθη ρΐίδοθα υυτδη [Πα 

11πι1ῖ5 οἵ {1π||6δ. Ηδξπ ἰ5 ἃ ροεῖ, δηά ν}}] ὍΔ υπαάετγοτοοα 85 ἃ 

ροοῖ." " Οὔοε [Π1|5 15 δρργεοιδίθδα τνὸ ΠΊΔΥ δἷ5ο Ἂαϊ5π)|}55 {Π6 

αυσδδιίοη δον ἴῃς Κιηρ οὗ Μοδρ δηά ἢ15 ργίποαϑ νβηϊζιυγεα 

υηρτοϊεοϊοά ἱπίο ἴδε [ογγιογσυ Ν. οὗ ἔπε Ασγποη, που ρἢ 1 δά 
δα 7υ5ῖ οαρίυγεαα ὈΥ ἐπα 5γδρ 65 ἔγοτμι [6 Δπηογίζεβ. 

ΤἼ6 ἀηγθδ γ οἵ, ἴῃ οἴπογ ννογάβ, ἴπ6 ροδίϊοδὶ ομαγαοῖοσ οὗ 

{π6 παιγδίῖνα δχίθηδβ ρρδγεηυ ἴο ἴΠ6 βδουσοα Ε. [1 ἰ5 1655 

οὈνίουβ [πὶ {ἢ 6 γαϑβοηβ βίδα ΔρρΙΪΚ ἴο ἴπ6 βουτγοθ Ϊ. 

41. Τῇ {πε πιογηίηρ ΟὗἩἨ ἴῃ6 ἀδυ ἕο] οννηρ τπ 6 5δογἤοϊδὶ 
εαϑί οὗ ν.0 Βαΐαὶς, δοσοπιρδηϊδά Ὀγ ἴῆ6 ργίποες οὔ Μοδῇ (236), 
ἰαΚε5 Βαίδαπι ἔγοῃῃ Ἷγ Μοδ (ν.38 Ε, γδίμπεγ ἔπδη, δ5 [88 οογη- 
ροϑβίξα παγγαῖϊνα ἱπ1ρ1165, ἔγοπὶ γι ῃ-δυϑοίῃ, ν.89}} το Βαπιοίῃ 

Βα αἱ, νυν Ὡὶςἢ ἰἴᾶγ πεᾶγ Ὠϊδοη, ποῖ ἔδλγ πογίῃ οὗἩ ἴδε Αγποῦ, οἵ, 
δοοογάϊηρ ἴο οἴδοιβ, πιιοῦ δυσίθογ ποσί, πεᾶὺ τῆς πιοάδγη εἰ- 

Μαϑὶ γε (566 2119 η.). Τα δῖε ψψὰβ σἤοβθῃ πιδίηἷν ἴῃ 
ογάδσς ἐμαὶ Βαΐίβαπι πιὶρῃϊ ἀοίίνετ ἢ15 συγβε ἴῃ δἰρῃξ οὗ {6 

οὈ]εοῖς οὗ 1 (233 245), Ὀυπιϊ δἷβϑο Ὀδοδιιϑα 1 ννᾶ5, 8ἃ5 115 Ὡ8ΠΊ6, 
ἐλο λϊρὰ ίαοος οΥ Βα᾿ αἱ, ἱπάϊσαῖαβ, δῇ δηοίεηϊ βῃτῖπα. “Τῆς 
Ῥίδσθϑ δὲ νοῦ Βαδΐδϑπι ἴοοῖ ἢ15 βίδηά δηά Ἰοοϊκεα ἔογ οπιθηβ 

γα 411 ργοῦδΌΪΥ βδησίαδαγιθθ. Τα γᾶηρα 15 οονετεά ἢ τΠς 

ὨΔΠΊ65 οἵ ἀεἰτγ---Βα αἱ, Νεῦο, Ρεοσ. Νοῦ οου]ὰ ἔδδγα Ὀδ πιοτα 
ΒΠ14016 ροἱαιξογπι5 ἔοτ δἰΐαγβ, ΠΟΓ πιογα ὀρθῇ ροϑίβ ἔογ οὔβοσγν- 

ἱηρ ἴῃς 5ἴαγβ, οὐ ἴπ6ὸε ραϑϑᾶρα οὗ ἔπε οἱοιιάβ, ογ {πῸ6 Ηἰρῆϊ οὗ 

οἰγάβ δογοββ {π6 στεδῖ ποῖϊονν οὗ ἴπῸὸ Ἄγαραῃ. ζΖ7άσ Ποία οἵ 
Οασοῦς νὰ53 τρῶν παπιοά. Το-ἀδν ἰδ Ὧ1118 πᾶν ΠΊΔΩΥ 

5 ζιεποη, 71. 7. 520; ορ. Οοτῖ, 68 ἢ 
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ἀποίεηΐ αἷΐαγα δηά οἰγοΐθβ οὗ βῖοπεθϑ. ὕροὴ {π6πὶ.᾿ Ἑ 726 δχ- 

ἐγογεῖέν οΥΓὙ ἐλ6 εοῤέθ (ὈΝῚ ΝΡ), ἐ.6. {π6ὶ πδαγεϑὲ ραγί οὗ πΠ6 

[5γδϑεϑ, ογ {πὸ ραγὲ υποῦϑουγεα Ὀγ {πε ᾿πἰογνθηϊηρ Ἀ1Π5: ποῖ 

{πΠ6 ψννῇοἹα, ᾿ποϊαάϊηρ ἴἢ6 πιοϑσὲ αἰβίδηϊ ραᾶγί (ΟΡ. ἸΙΣ ΠΥΡῸ δπὰ 

[6 υδὲ οὗ ΠΥ ΡῸ ση. 19); ἴογ ορ. 235. 

ΧΧΙΠ. 1. Αἱ Βαϊδαπιβ αἰϊγθοϊΐἼοη Βαΐαὶς ῬυϊΠἃ8ς βονεδη 
Αἰΐαγβ, ἀου θ11655 οὗ πιδίογιδὶ οὐ ἴῃ βροῖ, δυσοῆ δ5 δαγίῃ ογ 

υαηάγεβδεά βἴομαϑ (ορ. Εχ. 2053), δηά οὔδεδιβ οὴ δας 8 Ὀυ]Ποςοΐ 
δΔηά ἃ τᾶπι. Τῆα δδη)6 βοϊθπιῃ τἰΐεβ ἀγα ΡΌπα ἰγοιρ δὲ {ΠῸ 

ΕἸεϊά οἵ ϑορμίπι (ν.19) ἀπά οἡ {πε ἴορ οὗ Ρεΐογ (ν.3). Ὑβεῖν 

οὐ͵εςξ 15 ἑδνουγδοϊν ἴο ἀϊβροβα αοά, [πὶ Ηδ πιᾶὺ ργδηῖ Βδίαἷζ᾽ 5 

ἄδϑῖγθ, δπὰ ουΐον στρ] ἴο Ὀ6 οὐγοοά. ΕοΥ οἴποῦ ᾿πϑίδησος οὗ 

[(Π6 υ5δ6 οὗ δανθη βδογιῆοιδὶ νἱοῖπιβ, οὐ ἰῇ6 τερείοη οὗ ἃ 

για] δοῖ βενθ {{π|65, 566, 6.,., αη. 2153. αν. 45, Ἰοῦ 428; 

866 Αἷβο ἴπ6 ηἰγοάποίοη ἴο 6. 28. 

᾿υιβουβϑίοηβ οὗ (δε βδογεά βἰρηι ῆσδηςο οὗ ἴδε πυπιθεν “ 8ενϑη " διπιοην 
ναγίουβϑ ρθορίβϑ ΠΊΔΥ δε ἰουπά ἴῃ Ηεηρβίεηθεγρ, σεέσολ. Βέζσαηις, 70-73; 
Ηδβίίηρβ᾽ 28. 11. κός (ΚὔπιΡ); Δὲ. 3426 (Βαγῖοη). ΤὉΤῇῆα βανθὴ νυ }19 οὗ 
{πὸ υπαδεινοτγ!α οὐ Βαδυ)]οηΐδη πινΠποΙοΟΡΎ, ἴδε βονθη εν] βρί γι (]1Δςἴγοτν, 
ΚΑ οἰ ρίον ὁ Βαδρίονιέα αηπα “Α5εγγία, 570, 264 ἢ), ἰῃς σοηϑίδηςΥ γεςυστίηςν 
βενεη-ἕο] ἃ οὈείπαδηςε (“Αἱ ἴπε ἰοοῖ οὗ οἷν ἰογὰ {πὰ ἰηρ βενθη {ἰπ|65 δηΐ 
βονθ {Ππ|65 1 1411} οὗ τῆε Ῥαϊεϑι δα σογγεβροηάδηος οὗ ὦ 1400 Β.0. 
(ΤΕ ῖ ε1-Απιαγηδ), πᾶν 5εῦνα ἃ5 {ΠΠςἰγαϊίοηβ. Α δῃρὶς οἷοβε ράγβϊὶ οὶ ἔγοπι 
ἃ [,αἴὰ πσίϊον πᾶν Ὀς δαάεά: “Νιιῆς ρτέρε ἀκ ἱπίδοϊο βερίοπι πιδοΐωγο 
ἰανεηςοβ Ργεϑίίεγι, ἰοτ!6πὶ ἰεοί48 ἀς πιογὰ ὑἱάσης! 8" (Νεγρι, 45... νὶ 

486. 

Α πῶ δαϊαξ οαιώ α5 Βαίασανι λα ταϊα, αηα ο)ΎγοΩ α διεοοσξ 

απαᾶ ἃ γαηι ον; σασλ αἰαγ) 80 (ἃ σογγεοῖν τεδάς. [Ιη 35 ἴδε 

νογάς δαίαξ απ δαίαασρ ατὰ ἰμϑεγίεα δ5 ἴπε βυρ]εοὶ οὗ ογεγεί, 

Ὀυϊ {πΠ6 αἀάϊτοη 15 ΟὈν] Οὐ 5Υ ἃ σἷοθσςθ. ΘὉὍ8ε βυδ]εοϊ οὗ ἴπ6 ἴννο 

ναγὸβ (0)... ΦΨ»)) 5 πε δᾶπιε: ἴξ ἴ5 Βαϊαὶς αἴοπε ννῆο οῆετιϑς 

{ΠπΠ6 Ξδογῆσεβ. Νοῖβ “τῆν (15) θυγηϊ-οἴεγιηρ,, ̓  ν.8. 6.16.1 ΎὝΠΘ 

ΡἼο55 ἀρρθᾶῖϑβ ἴο θ6 ἀμ ἴο ν. Ὁ, ἃ πιβρίδοδα δπὰά σοπβθα θην 

τηϊδαπάογϑτοοα οἶδιι56.---ὃ. Βαΐδαπι ΡΌΘ5 βοπηα "ἂν ΟἿ δίοηβδ, 

ἴῃ [86 ἢορα {παῖ Καληυοῖ (35 ΟΟΑῚ πᾶν σγοςς Ὧια ῥαΐλ; ἴῖἴῃ6 

νοῦ ΠΡ) 15 αἷβϑο υϑεὰ οὗ ἴδε πιεοίίηρ οὗ ἀοά «πά τηδη ἴη 

ν.". 16. Εχ, 4,318 δηὰ (})) 58 (411 [1Ε)]. [1115 σδηογα νυ βυρροβεά 

5.6.Α. ϑπῖ, 7 δ Δ σέορ. τ66. 
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ται Βαΐααπ)ὶ ρΡῸθϑ δινὰυ ἴο παῖ οὐϑογνδίίοης οὐ πδῖυσαϊ 

Ῥ; δ μοπΊοηδ, ἢ ἃ νον ἴο ἀἸδοονοῦηρ' ἱπ ἔπ 6 πὶ, 45 ἃ τηδρὶοίδη, 

16 νν}}} οὗ ἀοα. Βαυῖ [15 νῖανν 15 ποῖ δϑί δ] 5ῃ δα ὉΥ ἃ τγοίοτ- 

δΏσα ἴο 24, ἀπά ρδῖηβ 20 βυρροτί ἔγοπι ἰδ 1 τηδὲ ραβϑϑᾶάσα ὃ6 

ἔγοπι ἃ ἀἰβδγθηΐ βουσοθ. μα νίαν 15 γαῖποσγ ἴο Ὀς τε)εοϊδά 

οὐ ἴδε βτουηά οὗ ἴῃ6 ρᾶγδ116]5 ἴω Εχ. 413 ςὅ (ορ. α5ο Απι. 412),7 

Δηά αἷἰθϑο Ῥεοδυβα Βαίδαπι δὰ γϑαβοῃ ἴο Ὀεΐίΐανε δαὶ αοά 

ννουἹα δρϑαῖὶς ἴο πὶ ἃ5 αἰγθοῖῦν 85. Ηδ πδὰ ργδνιουϑῖὶν ἄοης 

(2239). Μογβθονϑζ, ἴῃ ἴῃς ξο!]οινίηρ πδγγαῖῖνα πὸ δἰ] υβϑίοη 15 
πηδάδ ἴο ἡΠἰδοεγηπιθηΐ ὉΚΡ πιαρΊοα] πιεδης, Ὀὰϊ ἴο αἶγοοῖ γανοΐδ- 

[ἴοη οὗ ἀοά (ν.ὅ' 16).---ΟΑΟ)ἡ {Π15, ἃ5. οὔ οἵδεσγ ργουηάβ, {Πε 
επιθπάδίϊοη πιυσὲ 6 τα]εοϊεα τνπιοῦ 85 θδθθη Ξξυρρεϑίεα ἴογ 

ἴη6 σοτγυρέ '“νογὰ (ἘΠῚ δ {86 δπά οὗ ἴδε ν., πιαίικίηρ [86 Δ5ῖ 

οἴδιϑα ταῦ, 4πη 6 ποϑηΐ ἴο σϑοοῖ ομολαρ 1 6γι5 (0 ΒΦ 39). ᾧ Απα 

Ὺδ τοῦομξ ἰο ἃ ὄσγε πείρλΐ (ΕΝ.) σα ὃς υ5ὲ ἀείεπαδα. Βιῖ 1 
ἰ5 σΌΒρΡΙοΙουβΒ. ΝΏΥ ἃ Ὅδγα μεσ Θϑοδγοεῖγ Ὀδοδιβα 1 νὰ 

βδογαά, ἔογσ Βαπιοιϊῇ Β΄ δὶ [1561 τυᾶβ βδογεά; ποῦ (οη στουπάς 
βίδϊεα δῇονε) ἴῃ ογάδγ πμαΐ, {κὸ ἴπε Εοπιδη διυρογβ, τνῆο οἤἴοβε 

ΟΡΘΩ δηά ἰοίιυ ρίδοθβ ἔογ πεῖς οὐβεγναίίοηβ, Βαίδαπι,. πλρῆξ 

ρογίογπι πιαρὶς σία. 966 ρἢ!]. ποῖθ.--- ἢ, (οά πιεεῖβ Βαϊδαπι 

Δηά ρῖνεοϑ ἢϊπὶ "8 τνογἅ,᾽ δηὰ ὈϊΪάς Ὠῖπιὶ γεΐυγη δηᾶ ἀαϊϊνογ τα 
ἴο Βαΐαϊς. ΜΝ. 5σῃουά ἱπιπιεα ἴεν [ΟἹ] ονν Φ ; σρ. ν..1δΔ, ΤΟ ἴη- 
τεγνεηίηρ᾽ οἶδιιβα (ν. Ὁ) 15 ἃ πιὶϑρίισθά βρεδθοῦ οὗ Βαϊαἷς᾿ 5 (νι οἢ 

οὐ ρΊηδΙν βιοοά θεΐνψεθη ν.3 ἀπά 8), ἱηξογπιίηρ Βαίΐίδατγῃ {Πι1 ἢα 

μδα ἄοπα δοοογάϊηρ ἴο ἢ15 γτεαυδϑδί. [1ἴπν85 Βαίδϊς, ποῖ Βαΐίδδπι, 

ὙΠῸ ῥτεραγεὰ δηά οἤεγεαά ἴπθ βδογίβοες (ν.} δηά ποῖς οῃ 2}). 
ὅδ. ΤὭΙ5, ἢ0 ἀοιυδὲ, οτ σΊΠΑΠΥ τη: σηῶ ἀ6 (νὶΖ. αοά, ν.43) διεέ 
α τογἧ τη λὲς (Βα δαπλ᾽ 5) σππιοιεζδ (πρΡ. 2285 η.), 45 ἴπ ν.1δ; δῃ 

εἀϊῖογ ἰηϑεγίεα Καλετσοῖλ απὰ οὗ Βαίααρε ἴοτ οἰδατπθϑϑ᾽ βδΐζα 

αἴϊεγ ἴῃ6 δοοϊάεδηϊαὶ πιϊϑρίδοαπιθηΐς οὗ ν. Ὁ (βεεῈὲ ἰδαϑὶ ποίε). 

ΟτρΊπα!ν, ἴῃεη, ν. Ὁ δ γδη: 5 4“Ω Βαίαξ ἡ ας Βαίααηε λαΐ 
δηϊα πριίο ἀΐηε, αμῶ οὔεγεῶ α διεοοκς απ ἃ γαηε ον θασλ αἶα. 

δ πα δ ταϊὰ ἰο λΐπι, 7 λαυό αγγαηροα ἐλδ τουδὶ αἰΐαγε, απα 

οὔεγεη α διεζέοοξ ασμῶ ὦ γαρε θη δασλ αἰα7γ. Α πα Βαίααηι σα] 10 

Βαίαζ, δίαμα λ6γε ὃν ἐὰν δεγμί-οδεγίηρς απ ἰδὲ πι6 ρΌ; ῥέό᾽- 

δαῤδ Οοχ «τοὔἱδ μα 1. τοίϊὰ τό, αμια τολαΐδοσυθν δ δλοῖῦυς Ἠι6 

“ΕΟ. Ἡεηρβῖ, Ὀὶ,» Καα., Καὶ εἰ!, ἵ Οοτ, 
ΖΦ ἰζυσηση, Ἐοβογίβοη διηιῃ. 
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7 τοἱἱὲ ἐοϊ ἐλθθ. ΑἈμα ἣς τοθηξ στοαᾶγ. . .. δ Απα σοί Κεἰ ἐρε τοῖίλ 
Βαΐίαα»ε, δ αμα ιώέ α τοογα ἐπ ἀἰς ηιομλ.---8, Βαΐίδαπι τεξιγης 
το Βαΐακ δηὰ {πε ργίηοες οἵ ΜοδΌ. 

1. ὃν»3 πιῷ]} (ἃ τὴν στήλην τοῦ Βαάλ ; ζ 9 πτπι ποττ- λίρλ ῥζαοε 97 λὲς ροά. 
--ΧΧΙΠ]. 4. π|3] 3ες 22)9 τ. --- 3] 5. πον. ---ὃ. τ ΠῚ ὩΚῪ ΠΌ 12] ΕἸΠεσ, ἐζ 
7:ε «ἄου πὸ αὠρλέ, 7 τοἱἶδ 1} ἐλεέ---ἃα Ὠγροϊπειῖςαὶ βεπίθηςς 5ἰπλας ἴο ἴδε 
ἴγρε ἀϊδουβϑθεά ἴῃ Ὀτίνογ, 8 1490 (ΒΒ. ρΡ. 5526) ; οὐ γαίμενγ, τυλαξεοευεν 57: 

σἤστσς πιϑὶ 7 τοὔἱ ἐοὶ ἑΐδε; πΌ, ἃ5 2 5. 21 (ΒΏΒ. Ρ. 5526 (6). Τῇε ]Ἰδἴϊεγ 
νίονν 15 ἰανουγαα Ὁγ ἴδε ίδοϊ ἰπαὶ Βαΐδαπι ἜἼχρεοίβ 8 “"" ννογὰ ᾿᾿ἔγοπι δίχγνυνςῃ. 
Ιη εἰἴμος οςα86 ἴῃς ννοΪς ἰάϊοσι ἰδ υπυδυ8]. Κυεηξη 5 βυρρεβίίοη, ἴο γεδά 
ἼΦΥΗ δηά Ἵοοπηδοῖ ἢ ἴμς ργοσεαάϊηρ, 15 ποῖ δοςερίδρϊο. --- 05] ἀρραγεηιν 
τς 5'πρ., υϑεα ον ἤεγε, οὗ Ὀ"ῈΡ δαγὸ λείρλίς (ες. ,5. 8. 41,39 1τγ3 χα 
15. 4118 405). Τδῃε δίῃρ. 5 ρεγῇδρϑ οσοοὺυγϑ Ὁ (πα τηοδηϊηρ οὗ δαδα- 
γδε5 ἴῃ 7." 4231] (Κι). Τῇε βίπιρὶα δος. οὗ ἀϊγεοίίοη 15 ροβϑϑιὶῦϊς, δου ἢ 
18ς ργεβεηῖ 15 δῇ ᾿πρτοῦδ 6 ἰπϑίδηςς (ςρ. δη. 111. 220“). Νίοης οὗ ἐμε 
δηοίθηϊ νογϑίουϑ γεοορηθ6 ἰῆ6 πιεδβηϊηρ δαγό λείρδέ, ποῦ 15 1 ἰανουτεὰ 
ΌΥ {πε νεγΌ δότε υδεὰ; ἰἔ βοῇ Ψοτα (ἢς πιεδηίηρ,, ὑνγὴ ᾿ψουϊὰ Ὅ6 πλογε 

παΐυγα!. [[ 15 ροβϑίδὶς {ἰῶὶῖ Ἐσ ἩΡῚ ἰ6 Ῥυϊ ἃ οοτγυρὶ ἐγαριηεηῖ οὐ 80 

οτ σἴηδ!γ Ἰοηρος ἰεχῖ, (ἃ [45 καὶ παρέστη Βαλὰκ ἐπὶ τῆς θυσίας αὐτοῦ. καὶ 
Βαλαὰμ ἐπορεύθη ἐτερωτῆσαι τὸν θεόν" καὶ ἑπορεύθη εὐθεῖαν ; γεῖ {πὸ ἴδε ἴτνο 

οἴδιβε5 οὗ (ἵ δὲ οἰεαγὶυ αἀουδίεῖβϑ; ἘΞ πα5 ορρρφδ. αδὲξεείζ υεϊοοσίέετ. 

[115 ποῖ οἶεαγ (αὶ {πὸ Νεγϑίουβ δά δηγίδίηρ Ὀυϊ ἰῃ6 ργοβϑεπὶ Ηοῦ. ἰεχῖ 
Ὀείογε ἴῃ θη). ---ὅ. 2ν 0] (ἴ Ἐ μετ᾽ αὐτοῦ ; ορ. ν." 8}. 

7-10 (Ε). Β4143π|8 θσβὺ αὐίθτϑῃοθ.---ἰ ἢ ἃ ροεπὶ οὗ 14. 11π65 
(7 ἀ: 5:16 }.5), οσοηϑι βίη ἔογ ἴπ6 πιοϑὲ ραγί οἵ ἴῆτγβα οἵ ἔουσγ νογάς 
δδοῖ, Βαΐδαπι εχρίαἰηβ π6 σᾶυϑε δηὰ ρυγροβα οὗ ἢἰ5 νῖϑιξ (ν.ἴ), 
δηὰ ἴπδὲ ἴξ 18 ἀοοπηεά ἴο ἔδιυτγε (ν.8); μὲ ἄννε 5 οα {πα ἱπάε- 

ρΡαπάβδησε (ν.9) ἀπά {π6 ναϑῖ ηυπιῦογϑ οὗ [5γδεὶ (ν. 108), ἀπά οἱοϑες 
ψΠ 1ΠῸ κυ ΊἸ5 ἢ τΠδὲ {Παῖς ἔογίαπα ΠΊΔΥ Ὧ6 ἢ 15. 

. Α4»νΛ1ὰ] ὧδ ἑοοῖξ ω λὲς ἄΐδοοι,756) 50 ν.18 )48. 16. 30. ΣΙ. 353 ἘῸΓ 
ΝΣ) 29 ἑαξὸ μ (οὐ ἴπ6 1105) τξξ 29 τιζί67, ΟΡ... ἴῃ δάάϊτοη ἴο 

ΡΝ), ΤΌΝ ὁ. ΝῸΣ τὸ 20 τοζϑν ὦ σωγε (τ Ἰζ. 8531), ΠΣ 5) τῷὸ 
{67 α ἀέγρο (76τ. 739), ἀηὰ ἴῃς ποιη δ) τὸ ὧπ μξίεγαποθ. ΤΈΡτΕε 

18. ΠΟ 54 {|5δοΐογυ δαυϊναίεπὶ ἴῃ ΕΠΡΊ ΒΗ ἔοσ ἴἢ6 ἴογηι »ᾶελαϊ 

ἉΨΒΙΟΝ 15 ἀρρ]!οά ἴο 411 Βαϊδαπ)᾽5 ροθεηιβϑ. ὡἤζύβοομγϑὸ, που ρῇ 

ῥτοίογαθία ἴο δαγαδίο (ἘΝ.), ν ὨὩϊοἢ 15 ἤδῦα ἤν ἀηϑυϊ 8016 

δηά ὄνϑη π|15] 6 δαϊηρ,, 15 1561 Ἰπδάδαυδία, δηᾶ πλιϑὲ Ὀ6 τπηάοτ- 

ϑδίοοα 35 ἱπιρ᾽ γίηρ᾽ βδοπιεῖίηρ ροσίϊοδὶ δηᾶ Ἴσοησεϊνεά ἴῃ 8η 

οἱαναϊοά βίγαίη. ΑπΥ βυρραβίνα βαυηρ ἰδὲ ᾿π1ρ]16ἀ πτοτγα [ἢ δΔη 

1 δοΐυ λιν σαι ὰ τπαὶρῆϊ ἀρραγεητν Ὀ6 σΑ]εἀ ἃ »πᾶσλαϊ, ἃ5 θεῖν 

ῶ ἡἔξοπόςς, ἃ γοῤγεσοημίαϊίοι, 1.6. ἃ βιαϊθιηθηξ βἰδηάιηρ ἔοσ οἵ 
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γεργεϑοηζιηρ οΟἴποῦ ἰδοῖβ (566 ΕἸεισοποῦ ἰη Ὠ 6᾽ ΖΘ ἢ 5 γουογὸς 

ου 1). Ηαυρι (5507. ῥγου. Ὁ. 32 ἴ.) 45 τϑοδηῖν ἀγραἊεα ῃδῖ 

ἴΠ6 οὔρίηδί πλοϑηϊηρ' 85 ΞΙΠΊΡΙΥ ὦ ὑ6756 οΓ 2οεένγν οὐ ὦ σὑδγ56 ἃ5 

5Βοπιοίδιηρ [Πδὲ σοηδιπίεα οὗ ἵνο δῖναβ; σρ. Αϑϑγγ. ριζόζιε τε λα. 

Βυΐῖ ννῖιάβς 845 ἔπε δοΐπδ] ὑϑᾶρὲ οὗ »πᾶςλαϊ 15, (18 βσϑθπης ἴοο 

σϑηογαῖὶ, δηά ἄοος ηοΐ ἜἼχρίδίη οογΐδιη δαγίν ἀρρἸοδίϊοηβ οὗ (ἢ 6 

ἴαγῃλ (1 5. 1οὐξ 2413); τἴῃ6 βαπιθ οὔ [1015ΠῚ ἈΡΡ 165 ἴο ἀποίδπετγ 
βυρρεβίίοη (οἤεγεά, 6..., ὉΥ ΒΏΒ.) παῖ γπᾶσλαἑ ταεαῃ5 5βρεθοῇ 

οδϑῖ ἴῇΏ δῦ 615. ὙΠῸ εαΥὶν »μὔελαϊς οἰϊεά ἴῃ 1 5. τοῖξ )4}" 

Δ΄Θ 5ῃογὲ ουγγοηΐ ϑαυ ρα νΠΙΟἢ ἀγα πεοιῖμογ οαβί ἴη Ῥάᾶγα 615 πὶ 

ὨοΥ ἃζα νοῦβϑθβ. Οἴδογ ᾿πϑίδηοθϑ οὗ »πᾶσλαξ υβεὰ οὗ ροριιΐαγ 

Ῥτονογὺβ τδυ ὃς ἑοιυηά ἰη ΕΖεϊ. 1233183. ελαϊ ἰ5 αἶθο υϑεὰ 
οὗἩ Ἰαπιθηϊδιοηβ (αχυ απὲ οὐ οἴμαγνν56) ονοσ βοπὶθ οπδ᾽ 5 [4]] 
([5. 144, Μιο. 25, Ηδῇ. 25: ορ. π. οἡ 21:32, ἤδησα ργοῦδοϊυ 

Δγοβα ἴδε ἰγαηβίογγοα πχεδηϊηρ σοπηπηοη ἴῃ Ὠαυϊεγοηοπυ, δηά 

ἰαῖοτ, ὦ ὄγτοογα, αν» οὗγεοί ὁ ἐαμριζΐηρ᾽ (6.». Ὧϊ. 2857); οζ΄ οἵ 
ΡΑγδῦοϊ!ς οἵ 4] Θρογι δὶ υἱϊεγαησος (ΕΖεϊς. 173 248). [Ιἡ ἰδῖογ 

Ηεῦτγον 11 σαπια ἴο Ὀ6 υδεὰ Ξρδο βοδ! ν οὗ ἀἰάδοίςις δηὰ δγιϊβίῖο- 

ΑΙἸΪν Τοοπεοίγιοϊοα βοπίδηοθϑ, συ 845 σοηϑίϊτυϊα δηά ρῖνα (5 

πᾶπια ἴο ἴπε Βοοῖς οἵ Ῥγονεγὸβ οὐ 27 ελαἐίη (Ῥτον. τἱ τοὶ 25] 
2671.9, Τοῦ 1412, Εσοΐεβ. 129. Τῆς ρῥγδβεηΐ υ86 (ορ. οῦ 25γ] 

29) 566πὶ8 ἴο 6 Δ εχίθηβίοη οὗ ἴδε ἰαϑσῖ; ἴπ6ϑε ροδηϊβ οὗ 

Βαΐδαπὶ πᾶν ἰῇ ἴπεπὶ ϑοπηει πηρ οὗ ἃ ἀδοίϊαγαίογυ, σεηΐθη- 

ἴουξ, οὐ ἀϊ!ἀδοῖϊς σπαγδοῖοσ. ὍΤῃδ ἴσγπὶ ἰ5 Πανοσ υϑοα οὗ {Π6 

ογάϊηαγυ ἀἰδοουτβα οὗ {πε Ηδοῦτγειν ῥγορμεῖβ, οὐ οὗ ογάϊπαγγ 

Ηδοῦτειν ροείτγ. 

7 Βαδϊαῖς Ὀγηρσεῖῃ πὶς ἔγοπι ΑΥγαΠῚ, 

Τῆς Κιησ οὗ Μοδῦ ἴγοπι ἴπὸ πιουηϊδ!η5 οἵ Εδϑῖ : 

“ἐ (οπιδ, Οοἴιγϑα π|6 Ϊδοοῦ, 

ἈΑπά οοπια ἀδηουηος [5ταοῖ.ἢ 
8 ον οδη] ουγβα ψἤῆοτῃ Οοὐ παῖδ ἠοῖ ουγοοά ἢ 

Οτ δοῖν ἄδηουποο νῆοπὶ Ὑδῆννθἢ μδίἢ ἢοΐ ἀδποιηςοα ἢ 

9 ον ἔγοπι ἴπ6 ἴορ οὗ {πε τοςῖκβ 1 566 Ὠϊπι, 

Απά ἔτοπι ἴῆ6 ἢ1115 Ὀεῃοϊά Πιὲπ|ι--- 

[ΟἹ ἃ ρεορΐίε ἀννβ]]!}ηρ᾽ δἴοπο, 
Αηά ποΐ δοοοιηῖησ 1561 25 οἣα οὗ (δ6 πδίϊουϑ. 

10 ΝΟ παῖῇῃ πυπηιρογαά τ ἀυδὲ οὗἉ ]ΔοοὉ ὃ 

Οὐ “ὙἴΠοῸ παῖ οουπίεά [Π6 τηγτιδας᾽ οὗἉ [5τδοῖ ἢ 
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Μααν τὰΡ βουΐ ἀϊα ἴπ6 ἀδδίῃ οὗ {πΠ6 ὑρτὶρ ἢ, 

Απά ΠΊΔΥ ΠΥ οἰοκίηρ ἀδγϑ Ὀ6 {|κὸ δ!ς5 

7. Τρ. 2255, Αἴγδαηι, δοοοσγάϊηρ ἴο Ὠΐ. 245 δηά ἴδε ργοναΐδηςξ 
νίενν οὗ Νυ. 225 (Ξεα. ηοῖα ποτα), πεγα γαίογβ ἴῃ ραγίϊίουϊασ ἴο 
(Π6 τορίοη οὗ ἴῃ Ευρῆγαίϊεβ. Ὁδηθγδν Ατγαπὶ βἰδαπάιηρ ΌΥ 

1ἴ561} γεΐίεγς ἴο ἴπ6 Αγαπιζεᾶη σγορίοη γουπά ᾿ϑ.δπιαβοῦβ, νποη σα 

ἴπΠ6 σουπίγγ δρουΐ ἴπ6 Ευρῆγαϊθβ 15 σοπηπιοη νυ ἀεβποα εἰ ποτ 

8ἃ5 Αγδῖῃ - παῃαγαὶπὶ οὔ (1 Ρ)ὴ) 848 Ῥαάδάδη - ἀγᾶη. Βιιϊΐ Ηος“. 
1213 (9) γβίεγϑ ἴο {π6 β8π|6 αἰβίγιοϊ 5 “" ἴδε τερίοη οὐ Αγαπι᾿" (Ππ᾽ 
Ὁ 2), Οὗ ψ ὩΙοἢ ἴπῸ ργαϑαηΐ υ56 ΠΥ ὃς τεραγάδα δἃ5 ἃ ποῖ υἢ- 

ηδίαγαϊὶ ροσίϊοαὶ δ γενίιίοη. [ἴῃ ΔΠΥ ο456, οινανοῦ ρθου] αγ, 

ἴΠογα 15 ποι ηρ ἴο 5ποιν ἴπαΐ ἴῃ ργοϑεηῖΐ 15 ἃ νεγὺ ἰαΐῖθ ὑϑαρε; ἢ 
1 πηρῃμξς αὐ 85 τνοῖϊ Ὀ6 νϑῦὺ δαγὶν.- - 7216 πορίσας οἵ ἐδδ 

Ἐας] ὉῚΡ "ὙΠ οσουτγβ 4150 ἰη Ὠζ. 4316, θυϊ ἴπεγα πιθδηϑ ἀηποίσρξ 

γιοτεγζαζτις, ννϊσ νοη ΟΔ]] (ρ. 19) δάορίβ πεγε. Τῇε ἰδηά οἵ 86 

ομ!] άγθη οἵ ἴπα Εδϑὲ (ΟἽ 52 γΝ) ἴὰγ Ὀεΐννθβεη σδηδδηῃ απὰ ἴπὰ 

ἢοπια οὗ 1 θ4η ἴπ6 Ατγδπιδαη (πη. ζοΐ Ε). ΤῈ ““ Ομ] άγθη οὗ 

{πΠ6 Εαϑι᾽ ψϑγα ποπιδα ἔγιθεβ5 (αη. 25}. ὅ), νναπάετηρ Ε΄. οὗ τδα 
ουἱεναϊςα απ άς5 οὗ ᾿Απισιοη, Μοδρ, απά Εάοπι (ΕΖεϊς. 2ς" 10, 

7ετ. 4933, ]υἀ. 6-8). 7 δ »ιομγιέα ἐπς οὐ ἐδ Εαςί τλὺ ἰῃετγείογε Ὀς 

(Π6 ΠΙΡῊ τϑηρδβ οὗ ἴπ6 ϑυγίδη ἀδϑεογί, ν:5:016 οἡ πα ἔαγ βουΐϊπεγη 

δηα τνϑβίδσγῃ ΒογιΖοβ ἴγοπι ἄρονα {Π6 ἰοινοτ σουτδ65 οὗ [6 ϑδ]υτ 

οὐ τυ] οῃ Ῥεῖμον ἰαυ,ἷ Ππαγαϊγ ἴΠ6 ἰονν γαηρὲβ (2258 η.) οὗ ἴπε 

ϑ8)υγ ν|Π1|6νὺ 1ἰ5ε1ξ.--- Λασοῦ .«.. Ζεγαο] ἴῃ υ5ὲ οὗὨἁ ἁ{Π 656 εγπὶβ 

ἴῃ ῬᾶτΆ}16115π| 15 σοπηπιοη ἴο 411 ἔοι ροαπιβ (ν. 10. 31. 33.2.46. 11 (151.} 
Τῇ ἐγοαυδηΐ υ86 οὗ ἴΠ6 Ῥάᾶγδ]]ς }15πὶ 15 ομαγδοϊεγιϑῖῖς οὐ ἔνὸ 

οἴμοσ ψυγιίεσβ οἠἶΐν, νὶΖ. ἰβδίδῃ 40-55 (17 {1π|65) δπά Μιοδῆ 

1-2 (4 {{π|65). --8. Τῆς ροκίίςδὶ δαυναίοηΐ οὗ 2233.---9, 108. 
Τῇ 5ἰρῃξ οὗἉ [5γδοὶ 15. ὑσγοοῦ ἴο Βαΐδαπι [πδὶ αἀοά τν}]] Ὁ16ε55 δηά 

ποΐ ουγθα ἴπΠ6 ρδορῖίθ. [1ξ{πῸ ροεπὶ 15 ἴο 6 ἱπίογργεϊεα Όγ τδ6 

Ργοβα ἱπίσοάποίοη, Βαίδαπι 5665 οηἶν ραγί οὗ ἔπε ρεορῖίε (225); 

ῬοΞ5Ιγ, μόννανογ, 1 δῃουϊαά 6 ᾿ηξεγγθα ἔγοπι (Π]15 νϑῖϑα, τνδϊοῖν 

ἅ4οΘ5 ποῖ βυρρεϑί ἃ ραγίϊ] δηά ἱπιρεάεά νίαν, [πὲ δὴ Ὄχι βῖηρ' 

Ροδπὶ τνᾶ5 ἱποογρογαϊδα ὉΥ ἴπ6 ῥγοβα τυγιΐασ ἴῃ [15 παγγαίϊνα, 

πα ποῖ βρθοίδι!γ τντιτἴδη ὉΥ ΠΙΠπΊ56 1 ἔοτ 11.---  εσο μ᾽ αἰο»ο) 
ΒΕΟΌΓΕΪΥ δηά υπηπιοϊοβϑιαα ; ορ. Ὀΐ. 2353, Μῖς. γ1}, ες. 4951, ἀδηὰ 

5. Μοῦ ΟΑ]], 9 ]οανι-  ενίζορο, τὴ ἔ. Ὁ ϑαοῆδυ, Αἰ είσδ, 159. 
 ατγὰν ἱπ Ογί, Κουΐευ (1805), νἱῖϊ!. 281 δ; νοὴ Οδ]1, 109-22. 
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Ῥεγῆδρϑβ 5. 49.-- -᾿λῖὺξ σοσοιγιίζγρ᾽ τί σε ὁπ οΥ ἐλ 6 παέοη5} Ὁαὰῖ 
ρδου]ἝἊαῦ, ἀπίαὰα ἰπ [5 ΡγοϑρογΥ δηᾶά ροοά ἰογίυηθ; ἴδπα 

15γδϑῖ 65 τπουρπί οὗ (παυηβοῖνος 845 50 σοηΒΡΙ ΟΠ ΟΙ5ΙΥ ἔογίυπδῖρ, 

τπδὲ 411 οἴπεγ ρεορίεβ πιιιδί υν]δῇ ἴο θ6 δαυδίΐν ἰογταηδία (Ὁ. 

1253: 2814), Οἰποῖβ ἢ τΔΚα ἴπΠ6 ρῆταβα ἴο πιεδη σοηβετυτηρ οὗ 
[1561 ἃ ϑἴδῖθ, ἀπά ποῖ πλογεῖν ἴπ6 Ῥγονίησα οὗ ἃ ρτεαΐ Ἔπιρίγα; 

οἴδογα, ἃ ρεορΐβα ἀϊἰβεηρυ σῃ θα ὉΥ 115 ΡΘου] γ το] σίου. ΕὋτῦ 

[5 γ86}}5 βθῆβϑα οὗ 1:15 ρδουΐδγ γεϊδίίοη ἴο Ὑδῃινεῃ, δπᾶ σοηβε- 

αυθηὶ ἀπίαυθ ροβιτΐοη ἰπ ἴπΠ6 ψογὶά, 5σεεὲ Εχ. τοῦ (ΤΕ) δπὰ 

(Π6 Κιπάτγεα ραϑϑαρθβϑ, ὑνῃϊο ἢ ἀγα, ποννανοῦ, ργοϑαπΊΔ ὈΪΥ ἰδΐογ 

[πῃ ἐπα ῥγεβθηΐ.-- -10. Ζ.6 “πὲ οΥ. 7αςο8] ἑ.6. 6 πυπιθογ οὗ δα 

ἀεβοοπάδηϊ οἵ ]δοοῦ, νῃϊοῖ 5 πὸ τη ἀπὲ; απ. 15.9 )814,--- 

ἔλο λαίλ γοοζοηθαῖ ἐδ6 πιγγίαάς οὗ “γαοὶ ΡῚ ΤὮϊ5. ἰγδηϑίδιοη 15 

Ῥαβξϑά οἡ (ἴ, δηά 15 ρΡγοῦδο!υ οογγοοῖ 1 ἢ 2}6 πιγγίσας οὗ 
7ογαεί, ορ. τοῦδ, Ιτ 5 ἰπ {πΠ6 Πιρῃεδὶ ἄδσταα ἱπιργοῦαῦδα τηδὶ 

{π6 Ῥγεβεηΐ ἴοχῖ οὗ 3Η (νῆεηος ΕΝ., ο» ὃν πιρρηδον {Δ 6 )ομγίλ 

2α» οΥ 75γαθῇ 15 [ἰἰ οσιρίηδὶ. Οἡ 1ξ 15 θαβεὰ ἴῃ6 νϑγὺ ὑγοβδῖς 

σοῃοϊυδίοι παῖ Βαίδδπι οὐἷγ 5ατν ομδ οὗ ἴΠπ8 ἴοιις σλπρ5 ἱπίο 

Ἀν Ιοἢ ἰσγαοῖ τνὰβ αἰνϊἀεα (ς. 2 (Ρ)). ὃ ΚΝ. πιαγρίῃ 15 ποῖ ἃ 
τοπηάοσγίηρ οἵ 33. 856, αγίπογ, Ρἢ1]. ἢ. [ἡ ἴπΠπ6 οἰοβίηρ' σοιρίεῖ 

Βαΐδδπι 11π|5ἴγαῖας ἴΠ6 βδαγιηρ [παῖ ΌΥ ϑ5γϑοὶ 411 παῖ ουβ 5ῃοι]Ἱὰ 

0658 {Ππεαπιβεῖνοϑ, 2.6. ἴῃ ἱηνοκίηρ Ὀ᾽ σϑίηρ οὐ [παπΊβαῖνες 

5ῃουϊά υ86 Ιϑγδεὶ δ5 ἴῃ ἴγρε οὗ Ὀ]θβϑίηρ, δπὰ δαῦ, Μδὺ αοά 

παῖε ΠΊ6, Οὐ ΠΊΔΥ 1 Ὀ6, [κὸ βγδαὶ (ορ. αη. 4839, Εογ 216 

εῤγίρλξ (ν΄ 5λᾶ»ἤ) αὐτὸ ἴῃ 6 ἰγρίσαϊὶ οἵ ἰάδαὶ ἱπάϊνι 1415 ἀπηοηρ᾽ 

ἴϑογδεὶ (Ὑ᾽βγᾶξ]); ἴῃ ν. 105 Βαίδαπι ὄχρύεβϑϑεβ ἴῃ6 ἀεβῖγαε ἴο αἷϊε 
1ῃ6 ἀεαίῃ οὐ ἱπάϊνϊἀπα! ἔγὰθ βγϑεὶτεϑ, ἰῃ ν. 08 ἴοὸ δηΐου ἃ 

ξαΐαγα πὰ {πδΐῖ οὗ [Π6 Ρ6ορ]6---Ῥγόϑρόγοιιβ δηά βϑουγα 85 1 δδ5 

ἦυϑὲ Ῥδοπη ἀδβοαρθεά, Α διπηΐαγ ἰδοὶξ γοΐίθγθησα ἴο ἰϑγδαοΐ 15 

Ργοῦδοϊυ ἴο Ὀς ουηά ἴῃ {Π6 {ΠΠ|6 οὗ ἃ σο]] δοζίοη οὗ δασῖν ΗἩδῦτγειν 

(πδιίϊοπδ]) ροδθηηβ, 7.6 Βοοῖ οὗ ἐλο ζγέρλέ (ϑεῤλον λαγ-γἄελᾶ); 

6Ρ., [αγίμογ, [πΠ6 ροσίϊοαδὶ {{{|6 ἔοτ ἰϑγαοῖ, Κγγολμρῶη. ΑἹ 6 58π|6 

τπ|6 ἐλε Ζφραΐζλ οὗ ἐλο εῤγίρλξχρταβϑοϑ 115 οὐνῃ ὑγορασ πιδδηϊηρ', 

ἃ ἀδφδίῃ ποῖ ργεπιδίυγε οὐ νἱοἱεηΐ (ΟΡ. [οὉ 47), θυΐ Ρεδοείαϊ! δηά 

'π ἃ ΡΟΟΩ οἷά ρὲ, βοῇ ἃ ἀδδίῃ 45 ἴπ6 ἤδγοὺς οὗ πδίοηδὶ βίογυ " 

ἀϊεά (αη. 15:5. Οη {πε Ἰοσαζίοη γᾶν γι» δοιΐ “16, 566 ῬὮ1]. ἡ. 

“ Οοτ. Ὑ Όι., Κα], νου ΟΔ]] (ρ. 25). 
1 Τρ. «,. Ὁϊ., Ο69.-Β.Ὴ] (5.τΨ. Ρ»25), ΚΚαυΐζϑο!.. 8 ζ΄, Κεῖ. 
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ου 5ὅ. Βυ ρην ὁπΩ οὐ ιΐμγο (ΤΣ ΤΙ), νι ἢ ΒΑΐδαπὶ τῦῖβθ5 ἴὸ 
Ὅ6 ργοβρογοιβ {πὸ [5γϑὲ] ̓ 5 (πον γείογσγεα ἴο 'π {πὸ σοϊ]δοῖνε 

5 ηρΊΪ4τ--Π 5), 15 ᾿Ἰηοηἀδα {πε οἷοσίηρ ἀδγ5 οἵ γθαῦϑ, {π6 ἰδίζες 

Ρατί γεῖ ἴο σοπια οοπίγαβίεα νὴ {πὸ ἢτϑι ραγὶ (Πϑεξ, ορ. ]οὺ 

81 4212), πον ονεγ, οἵ [Πϊ15 ὑγεβεηί [Π6. Τῆς οἷά υππηϊϑιοσγιοδὶ 
νίαν νῃ Ομ δα ἴῃ ἔπεβε νογάβ δ δ᾽ υβίοη ἴο ἃ Η εῦτγεν Ὀεϊτεῖ 

'ἴπ ἃ ἔπΐατεα [τ οὗ ὈΪοββθοάηθϑϑ Ῥεγοηά ἴῃς σγάνθ, δηά, σοῃβε- 

αυθητῖίν, ἃ τυ σῇ οὐ ἔπε ραγῖὶ οὗ Βαΐδδπὶ ἴογ συ οῦ ἃ Ὀΐεςϑθα δίτει- 

[π|6, ννᾶ5 ογιἰοῖβοα δὲ ἰεηρτῃ ὉγΥ Ηφηρϑίθηθογρ (ΡΡ. 94--101), 

πὰ 85 Ὀδοπ ρἜηδγα νυ αραπάοηεά. ϑοπια γεραγά ν. 100 ἃς ἃ 
βυαθβοαυσηΐῖ δά ἀϊτιοη ἴο πα Ροδπ,. ἢ 

1. (ἃ (υπάος [Π6 ᾿Ἰηἤυδποα οὗἁὨ 243) ἰηβογῖβ δἱ {πες Ῥορί ποίησ οὗὨ δὶς ν. καὶ 
ἐγενήθη πνεῦμα θεοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ. ---)Σ}} τ. 7 ριδος, 27; Ὁδν. 45 Ὡ. 2.---πῷ}}} 
Τῆς υδυ4] 5εη86 οὗ νον» ῃ ΗΘ. 15 ἐο δὲ ἐπα ρτιαπ, διὰ τὲ 15 αἰνναγβ υϑεὰ 
οἵ Υδηνεῆ ἐχοερὶ ἴῃ ἤδη. 118 δηὰ (1Π6 που) ἴῃ Ηοϑ. γη}5, ]6τ. 197, [Ια τς 
ργεβϑεηΐ ραϑϑαᾶρε δηὰ ἴῃ Ῥγ. 243, Μίς. 6δἰθ, {Π15 πιδαπιηρ 18 ΠαγαΪΥ κυϊ- 
Ααὐἷθ6. Ουζγ δεϑῖ οἷυε ἰο (δ πιοδηϊηρ 15 ἢ ραγδὶ οὶ (Β6γα δηά ἴω Ρσγ.) νυ πιςἢ 

ϑυρ εϑῖβ ἃ ΒΥΠΟΠΥ ΠῚ ἴου ζο σπεγϑέ ; 50 (ὦ (ἐπικατάρασαι, καταρᾶται), Ἐ (ἀἰεέεςἰογ), 

665. (72ε5.), ΒΏΒ., 665.-Βυ}1. ὙΤῆε γᾶγε Αγαπι. ΟΝ τππθδὴβ ἔ πα 

ἴα οὐ, ἐο δίανιφ. Τῆς Ατγαῦιὶς κ: ἰ5 υϑεὰ οὗὁἩ 5ρϑαϊκιπρ'᾽ Ξἰ ΠΊΡΙΥ ; ΡΞ; 

(νὴ Φ)} 8 τᾶτε νεγῦ, ἰβ υβεὰ οὗἩ Δηρτγ 5ρεοοῦ (Ζέρῶπ εἱ" 4.σαδ) ---10. 

Ὁ Ὅ] Οὐ ἴδ ρὲ ἴῃ ϑυοῇ αυεϑβεϊοῃβ 85 {Π|5 (ορ. 173), δες Ὀγ. 7έῥγϑες, τοῖ. 
--ϑοϑὴῇ Τμοσε νν8ο γείδίη ἴῃς ἴοχὶ Ἴχρίαϊῃ (Π185 ἃ5 δὴ δ8ςο. οὗὨ οἷοϑεσ 
ἀεδηϊίοη; 80 Εν. (ϑγηέας, 283), ἀεοογαἑπρ 9 πιηπδϑγ, ἴι6. ὁχαςσέζν, 45 

«πουρὴ πὲ ἰπουρῖ τνεγς, ἴΠ6 Ῥεορὶς αγὲ ἴοο πυπιεγουβϑ ἴο πυπιθες ηὐῖε 
δοουγαίεϊγν Σ Τῆς οἷοβοσς ἀςδβηϊοη 15 μετα πιδη 65 Εν ποῖ ΟἾΪῪ βυρεγῆσους 
(1 βρὶϊς οὔ ΗἩσδωρϑι. 8 ουγίουβ σοηίεηίίοη ἴο ἴῃ6 Οσοηΐγαγυ, βίγαηρεὶν 
δοςορῖεαὰ ὉΥ Οογί), Ὀυΐ οδ)]εοϊϊοπαῦῖς. Κἶολά ῷ Ὁ; 80 (χ (εξ. Ἐ), 
αεάάαε5, Ὠι., ΚαυΐϊΖβοῦ, Κδηΐς (111. 2209 β). Ἐογ "5 δηά Ὅο ἰογεΐπεσ, 
ερ. 1 Κὶ 45; δηὰ ἔογ Ἴρο υβεά, 845 Βεγα, νυ τεΐίεγοηςα ἴο δῃ ἱπηυπΊογϑο α 
Πμοβῖ, στ. 158. π221Ξ- ογγέασς ἴοτ »πλ-- εγίλ ῥαγέ, 15 ςοη)δοίυγα] θαϊ ᾿τοῦ- 
αὐ]6. (ὦ (δήμους) ἀοε5 οἱ ἀρρεδγ ἴο ἢανε τοδὶ "»)3᾿,--- 23 [Ύβ εῖν ἔοσ ἸΠἼΠΚΣ : 

ὁρ. πῖϑ 2 "52 πισο, 8. τϑῖ, 

11-1. Ιηϊτοἀπούϊοῃ ἰο ΒΔ]Δ81}}8 δοοοπὰ αὐΐθσϑδοθ. --- 11 ἢ 
Βαΐδδπι, ἴῃ γορίν ἴο Βδϊαίς᾿β ΔΏΡΤΥ γοργοδοῦ ἔογ ἔπε Ὁ] βϑίηρ' 

͵υβὲ ργοπομπηςδά, ταπιηβ ἴῃς Κιηρ ἴπδὲ ἢς δα ἔδιγίὶν τνάγηδα 

μῖπιὶ (2288) πὶ με ψουἹά ποῖ θὲ δηϑβινογαῦίε ἴογ ἴ86 οπαγδοῖογ 
οὗ δ΄ῖ5 υἱΐεγδησαθϑ, νοοῖ τνουἹά Ὀὲ ἀεϊογτηιηεαὰ Ὁγ Ὑδῆν δῆ δηὰ 

ποῖ ΌῪ Πἰπιϑ61.---11, ΖῸ οτεγϑο τι» Θγιοπεῖος 7 ἑοοῖ 2166) (γτιπρῦ; 
5. 5307. : νοῦ ΟΑΪ!, 25 ἢ, 
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σρ. 225 2:15. 51}; (ἃ (ζ, 7 οαἰθα ἐλδο (ἼΣΡ ; σρ. 225: 30. 81). 

“«4π"πΩ] ἴο’ ἐλοιε λασέ ἄοηδ ποίλέμρ᾽ ὀπέ ὁέ655] ϑοἢ 15 (Π6 ἔογοα οὗ 

τις ἰηῆπ. δ05. ΤῚ2 912; ἴλδν. 86ο. --- 12. Ορ. 2285 (20) ,.,5͵-- 
18. Βαίαϊς ὑγοροβϑεβ ἴο ἴαίκα Βαϊίδαπι) ἴο δποῖίπεοσγ ρίδοα 'π 16 

Ὦορεδ οὗ ρείϊηρ ἃ οὐγθα ὑγοποιμοδα ἔγοπι ἴπῇθησα. [1 ννᾶ5 ἃ 

τιδίίογ οὗ οοηβίδηϊ δχρογιπιοηΐ ἴο πη ουξίει (πε ρἷδοα ἰῃ δπὰ {Πα 

οἰγουπιδίδησεβ ὑπάογ νηοῦ ἃ ροὰ νου ἰανουγαῦὶν γεραγά 

“βρεοίδὶ τοαυδϑῖβ ; 50ΠΊ6 ρίδοθϑ νοῦ ποτα δάδρίθα ἔογ οης Κιπὰ 

οὗ πιδηϊςἊϑοίδίοη ; οἴπουβ ἔογ δηοΐμοσ. Εἔνοῃ ἴθ Ηρδδγονβ παά 

οπδ βρεοῖΐδὶ πιουηίΐαϊη οὗ ουγδίπρ᾽ (ΕΌ4]) πα δηοίΐπεγ ἔοσ Ὁ[655- 
ἱπρ ((εσγιΖΖί πὴ). ΒΒ αΐδαϊκ᾿ 5 ἢἄγϑε διϊεπιρί ἴο οδίδίῃ ἃ σιιγβα ἔγοπὶ 
Βαΐδδαπι, κὸ ἢ15 ἢγϑι διζαπιρί ἴο νεῖ Βαίδδπι ἴο σοηλα, ῃδά Ὀδθη 

υηϑιισοοϑϑἔαϊ ; θυ. πα Ὠορεά [δἰ 45 Βαίδδηι 5 ἀοά δά ομδηρϑὰ 

Η!5 πιϊηα Ὀεΐογε, 50 Ηδ πιρθῖ ἀραίη. Βαϊαΐς᾿ 5 ρογϑιβίδησα 15 δη- 

ἘΓΕΙ͂Υ ἜΧΡΙΠΙσΔὉ]6 οα πα δηδίορυ οὗ ἴπ6 νυ άδὶν ργανδί επί ουβίοπι 

οὗ ρογϑιβίηρ, ἤθη ογδουΐαγ γαρ65 οὐ οπιεηβ νοῦ πηΐλνουτγ- 

Δ ΌΪ6, {1} {Π Ὺ Ὀδοᾶπια ἔανουγαῦ θα. Ἐ ΤὮϊ5 νῖονν οὗ πε ἱποοηβίδπου 

οὗ ἀοά᾽ 5 ρυγροβα 15 ποῖ 5βΒῃαγαά ὃγ ἴῃε Ηδργον νυγίϊογ, ποῦ δἵϊγι- 

Ὀυϊοαά ὃν Πῖπι ἴο Βαΐδαπὶ (ν.͵9). 134] αἱς, οα 16 οἴμπογ ἢδηά, 15 1δα 

οὐ Ὀγ 1 ἴο 15 ον ἀδϑίγυσίζοη : 566 ἀδονο, Ρ. 216.---“ποέλόν ῥέαοσς 

τυλόησο ἔλοι γπαγοϑέ 566 λζ)] ἔ.6. 15τϑδὶ (ἸΣ) ἼΠ) 6011. βίηρ'. Ξ ΙΧ, 
566 201 η.). Ετοιῃ ἴπ6 5ιἴ8 οἡ υνῃϊοἢ (πε ἔγϑξ υἱΐεγαποα μδά 
Ὀ6δη ἀεἰνοεγεά Βαϊδδπὶ δά 5θθῇ οἱ ρϑγί οὗ εξ ρεορῖίε (225), 

Ὧονν δα 15 ἴο 866 ΙϑΞγδοὶ ἰτπουΐ γαϑίγιοζοη ; ϑαοῇ 5 ννπαΐῖ ᾿ς 

ΟὈν!ΟΙ 5 Υ ἴο Ὀ6 Ἔχρεοῖεοά, δηά τννῃδῖ ἔπε ργεβοηΐ βεηΐθπος ἰπ|- 

ΡΙΪ65. Βαῖ ἴδογα ἢονν (Ο]]οῖνβ ἃ αυδ] ηοδίϊοη (᾿Ἰπϑογίβα ργοῦδοϊν 

ΌῪ 84 γεάδοϊοζ), βίδι:ήπρ' (Ὁ τυ] πλοῦ Ἐπ ρἢ 4515) (λαΐ ΒΔ δπὶ 

ἰ5 ποιν ἴο 8566 ΘΧΔΟΙΪΥ τνῃδῖ ἢς σαν Ὀείογθ, νὶΖ. ἃ ραγῖ οἠΐῃν 

οὗ 1π6 ρδϑορΐίο---ομἦν λὲς (2.6. 15τ861᾽5) ὀχέγογεζέν σλαϊέ λοις 566, 

ὁμέ ἐάοιε δσλαίέ η1οἱ 566 ἐδ τολοία οΥὗΓὙ ἀύῃ. Τὰς αἰ ησυ ΠΥ ρῥτα- 

βοηϊοα ὈΥ 16 οἴδιιϑα πῇλὺ Ὀ6 Ὀδδί δρρτγεοϊαϊβα ἴῃ ἴπε Πρῃϊ οἱ 

{π6 ἀδδρογαῖα Ἔχερ 65:15 ᾿νῃοἢ 1 85 οσσδϑιίοηθά. Τῇ (1) Καὶ! 
ἱπῖεγργεῖβ : “"ΟΠΪΥ δ᾽5 δχίγεοπ τυ ἀοεέ ἴῇου 566" πον δπά 

ἤεγα οὐ Βαπιοίῃ Β΄ δὶ (225), ννβεγοαβ ἔγοπιὶ ἴπῸ6 παχί ρἷδος 

ἴοι σλαέξ 566 [6 τνῇοϊα ρεορίθ ; δι 115 15 ἴο ἱπιρογῖ ἴηπἴο τὸ 

τεχί ἃ11 [παὶ 15. πιοϑὲ ογυοῖα]. ὙΠῈ νογὺβ Τῃγουρθουΐ ἀγα ἱπ|- 

ὅ 8εδ, 4.5.) ἀδγάηεν διὰ ]ενοῦ5, απιμαὶ οΥΓ Ογέσοξ “ἀπ έϊφιξος, 25ς ἴ., 
200. 
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Ρογίδοϊβ, απᾶ {πογα 15 πείπεγ δάνογθοδενα σοη]πποίίΐοη Ποῖ 

δάνογῃ οἵ {ἰπ|6 οὐ ρἷαςα ἴο ᾿πάϊοδαΐθ ἰπδὶξ ἴπ6 βϑοοηῃά οἷδιιθθ οὗ 

ΒΑ] αἰκ᾽ 5 βρεϑθοῦῇ γείογϑ ἴο βοπηείῃιηρ οἴμογ ἴπδη ἴπ6 ἢγθεί. (5) 

Εσυδιγ ἔογείρη ἴο {{| δἰδιθπηχθηΐ οὗ ἴΠ6 ἴδχί ἰ5 ΗἩδηρβίεπθεγρ 5 

οχρίδηαζίοη: Βαΐδαπι 15 ἴο 566 ἃ ραγί, Ὀυϊΐ ἃ ἰαγρεσ ραγί ᾿Πδῃ 

Ὀεΐίογθο. Τα αἰ βησυ ΠΥ 15 ποσί ῥγοῦδοϊν ἄτα ἴο γβάδοϊοσγιδὶ 

δοίϊνιγ. Ηεηρϑίεηραγρ (Ρ. 105) ΝΘΓΥ ΒΕ τεπλαγκβ: “1 

Βαΐδδπι δἰγεδαν 5βαὶν 6 ποῖα ρεορία ἔτοπι μαγὰ [{π 6 δεϊά οἱ 

Θορ ἰπ|], πὸ γεάβοη σδη 6 ἀϊβοονεγαα ννῆγν Βαϊαἷς σι Ρ5ε ἘΠ ΤΠῪ 

ἴοοῖς Πίπι ὑρ ἴο Ρεΐοτ." ὙΤμῃε εὐαϊῖογ [ε]ς {Π|5, ἀπά ᾿ηξογιθὰ πὲ 

αυδ]!βοδίίοη, Ὀείγαγιηρ ἢ15 παηᾶὰ Πρ ῸἸΘΕΙΟΔΙΪΥ «Α'5οὺ ἴῃ ἴδε 

Ρεου Πᾶν υ56 οὗ ὈΒὲὲ (566 Ρἢ1]. ἢ. οἡ 2235). ὙΤῇδ 5ίρῃϊ οὗ 41] 

Ι5γ8 61] ἄν ! !πηρ ἀοοογαάϊηρ ἴο 115 {{1065 (242) 15 5 τεβεγν θά 
ἔογ Βαίαϊ ς᾽ 5 {πιγὰ δηά ͵αϑί δἰίεπιρί.--- 4, Βδ]αὶς δοοογα! πρὶν 

(αἴκε5 Βαϊδαπι ἴο ἴπ6 βεϊά οὗ ϑορῇϊπι οἡ {πῸ ἴορ οὗ ἴπ6 ΡΙΞρ δῇ, 

δηά, 45 Ῥείογα (ν.}"), πιδῖίκεβ δἰϊαγβ δηὰ οδγβ βδογ οεβ. ΤῊΣ 

5ἰἴα οὗ πε Πεϊὰ οὗ ϑορῇιπι 15 ἀποοσγίδιη, ἴοσ ἴπε ἴορ οὔ πε Ρί5ρ δῇ 

νν85 ποῖ {Π6 παπιῈ οὗ ΔὴΥ ραδγίϊοι δῦ ρεαῖΐς (2159 η.), δἀπὰ 1ἴ σδπ- 

ποῖ {πεγοΐοσγα Ὅ6 ἰηΐεγσγεαὰ ἴπαὶΐ πε οὐϊδοοῖς ἔγοσι ἴἢς δεϊὰ οὗ 

ΘΟρἢΪπὶ ΨγΜ85 {πα ἀσβογεα 1η 2130, [ζ 15 {ΚΕΙ͂ ἐπουρῇ, πον- 

Ἔνοῦ, {παι {Ὁ 1ὰγ ἔα αὐνᾶν ἴγοπι Βαπιοίῃ Βδ'΄ δὶ (Ξεα ἀρονϑ, Ὁ. 340 ζ.), 

δηά [πὰ πδπιὰ ἰηἀϊοαΐῖα5 [Πδ[ 1 σοπηπημδηάδά δη οχίθηξινα νὶαν : 

1 5 τῆς δεϊά γεαυδηΐζοα ὈΥ ἐλ τοαέσληποη (Ὁ ἘΝ ; ΟΡ. 6... τ 5. 

1416, 2 5. 1835. 51]. 2 Κὶ. οἿ, [5. 528).---15. Α4πΩ 16} τῖό γα ἐπ 
«οὐὰ (Υ̓ αν Θ ἢ) γορα67) ἴΠ 6 βυρρτγεβϑϑβίοη οὗ πε οὐὔ]ϑοΐ [5 ουγίουϑ. 

Ι͂η ἀπ Πρπμ οὗ ν.Ὁ ψνῃδΐὶ 15 ἱηιεηάδά 15 οἷἶεδι.---16. Ορ. ν."".-- 
17. Τρ. ν.5. 

18. 39] πιοῦα σ'δηδγαῖν τυγίοη ποῦ (Ο.-Κ. 482 : θυΐ 5ε6 7υά, 1912, 2 (}. 
25177.--οὐϑ ἀΌηογπ)δὶ ἔοσ Ὁξῷ. Ψψατγίουβ νίεννβ ἃ5 ἴο ἴῃς βἰρτιιίβοδηος οὗ ἴῃς 
ῥὈυποϊυδίίΐοη ἀγὰ ΠΥ ἀϊδουποεά Ὁγ Κὄηπϊρ᾽, 1. 357 ἴ.---18. Π. . .52] ἀδνγε 
..... ἥλιογε, οὐ λεγε. .. )7ο" εν; 50 βοιηθινῃδὶ 5 πεῖν τ1ὸ᾽, Ἐχ. 213, 5 
οὐἱἱβ ἴῃς ἢγϑι Π2.---16, πη} (ἃ ὁ θεός ; 50 δἴ5ο ϑοῖια Μ595. οἵ 3. 

18-24 (ΤΕ). Β4]1Δ8 1:8 βθοοῃὰ ευὐΐθτδῃη08.---Ἴ 15 15 σοηϑιάογ- 
ΔΌΪΥ Ιοηργ ἴμδη {πὸ ἢγϑέ, σοηβϑιϑίηρ οὗ 22 [1η65 (11 αἰ5{1 5); 

ἴῃε στοδῖογ ἰδηρτ 15 ργοθ  ΌΪΥ τῇ ρᾶγῖ, που ρ ἢ ποῖ ΠΟΙΪΪΥ, ἄυς 

ἴο ᾿ηϊογροϊδίίοη (566 οἡ ν.23). 
Ααἀάτεβϑίησ Βαίαϊς (ν.͵8), Βαίΐδαπι δά πιοηβῃο5 Ὠϊη) [παὶ αοά 

5. 00.., Βαςοη, ΟἸ]. 
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«ἶἷοες. ποῖ οἤδηρε Ηἰΐβ ρυγροβὲ (ν.Ἶ39), δηά σοπβεαπεηῖτν Πα 

(Β]44π|) σαπποῖ γεοδ]} [15 ἔογπιοσ ὈΪ βδίηρ (ν.39). δ ἴπεη 

«ἱεροῖς 1[5γ86}᾽ 5 ἔγθοάοπι. ἔγοπι γόους (ν. 315), 115 ΠΑρΡΡΙΏ655 ἴῃ 

ἴῃ ροΞξβεββίοη οὗ Υ δδῆννοϊι (ν. 31}. 32). δηὰ 115. ἰγγεϑιϑ! 016. δἰΐδοὶς 
Οἱ 115 ἴοεβ (ν.32. ὙὍῇα γεάβοη ἔογ [Π|15, οὐ ἴῃ ργοοῦ οὗ Υδῆννεἢ 5 
Ῥύδβϑησθ, 15, ἰἔπ6 νογβα 6 ογρίηαὶ, ἰγαοεα ἴο 15γ86}᾽5 δϑίοηςοη 

ἔτοτῃ πιαρὶς (ν.33). 
18 Αγτοιυβα ἴπθε Βαϊαϊς δηὰ 1Ἰϑίςη, 

αἴνε δἂῦ υηΐο πι6, βοὴ οἵ ϑιρρόσγϊ 

19 φορά :5 ποΐῖ τηδη {πὶ Ηδ οι Ὀσγοαῖς Ηἰ5 τνογά, 

Νοτγ οὗ μυαπιδη Κιμά {1 Η6 βδουϊά γερϑηῖ: 

[5 41ο ἴο ανβα ργοπηιϑαά υυἱπους δοσοπρ 5 Π1ηΡ, 

Το δανα βροκδη τυἱτπουΐ κι Β]Πηρ’ 169 

50 Βεῇῃοϊά ἰο Ὁ]655 1 γτεςεϊνεά (Ἰπη5τγαοίοη), 
ὙΠΔΕ1 μου] Ὁ]655 ἀπά τοί γεςαῇ 1. 

51 1 Βεποῖά το πκἰϑίογξιπα ἴῃ ᾿δοοῦ, 
Ι 566 το ἰγοιδ]α 'ἰπ ἰσγδεῖ ; 

Υ̓δῆν ἢ ἢϊ5 αοά [5 νυν τῇ Πϊ πηι, 

Απὰ 5Ξδοιῖβ ἴῃ βοπους οὗ Πἰ5 Κίηρ᾽ ἴῃ ἢ15 πιιάςξ, 

3 (οἁ νψνῇο Ῥτοιρῆξ πϊπὶ ἔοσίἢ ουξ οἵ Ερσυρί 
[5 ἔοσ ἴηι {|κ (Π6 “ ρβΊογυ ᾽ οἵ  ν"]]ὰ οχ. 

24 Β6ῇῃοϊά ἃ ρϑορΐδϑ, {πὸ ἃ ᾿ἴοῃθϑβ, βίδηδιηρ ΠΡ, 

Αηά, [πκὰ 4 [ἴοη, ππιηρ᾽ ᾿ἰϑεῖυρ; 

1τ Ιεῖ ἢ ποῖ ἄοννῃ {1} 1 ἀδνουγ [Π6 ῬΓΘΟΥ, 

Απὰ ἀγίηϊ [Π6 ὈΪ]Ϊοοά οὗ ἴδ 5΄διη. 

18, 44“γοιιδ6 21:66] ““ Ἀϊ5ε ὺρ "ἢ (ΕΝ.) 15 αηϑυϊδοῖα, σίπος Βα αἷς 
15 Αἰγεδάγν βίδπάϊηρ (ν.17). ὨἿΡ 15 γθδ!ν Ρ᾽θοηδϑέϊ ; ΟΡ. 5. 329, 

αη. 132}; οἡ [{|5 δηᾶά οἵμεσ ρ᾽θοηδϑηιβ, 566 ᾿Ὠδίπιδη, 776 

Ῥμογἧς ο77 7έξις, 20 Β.---19, Βαϊαῖς μορεά ἴο οἴδηρε Ὑδῆνεδ᾽ 5 
ἀϊπροβίτοη (ν.1δ η.}); Βαϊδαπὶ πονν τνᾶγηβ δἰπὶ ἴπαὶ αοά, ἀη}Π|Κ6 

πιθη, σδηηοῖ Βα ἱπάποοα ἴο Ὀγεαῖς ἢἷβ ννογά οὗ ργοπιῖβε ; ἢ ἄοεϑς 

ποῖ οἤδηρο δὶ ρυγροβα; σρ. 1 9. 1539 (οἷ, ν.11. 86), ΤΠ 816. 

Ηδ διὲ5 ἀδογεδά ταὶ [5γδοὶ 15 ἴο Ὀ6 Ὀ]εββεά (ν.39 2213 248); δηά 
δ]65ϑθά ϑγϑϑὶ νν}}} ἐπογοίοσα 6. ὙΠ6 ρῥγοπιῖβα, ἴπ6 ννογά οἱ 

(οά [15 πο πηδῖϊεγ οὗ χιδϑίίοη : ἃ 15 ἃ δοῖ. ὙΠ6 βθηΐθηοθϑ ΔΓΘ 
ποΐ ἀουδ]6 ἱπτογγορ ῖνεβ (ἘΝ.); θα {Π6 τῃηξογγορ δίῖνα σονθγηβ 

τῃ6 τνῃοῖα βεηΐεποα (ορ. 15. 53). Εεπάογ 85 ἄῦονε οὐ, σλωδέ 

λό, λαυΐηρ ῥγογείδεῶ, γ02 ἀεσορεῤἑίδἢ ὃ --τ δὸς Οὗ τια}) ὙΠΙ5. 15 
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[Π6 ΟὨΪΥ ᾿ἰπϑίδποα δῦ ογ ἤδη ἘΖοῖκΙοὶ (νῆο υ865 1 βοπὶθ 90 
{1π|65) οὗὨ ὈἽΝ 13. ἴῃ 1πΠ6 δίηρυϊασ. ὙΠογα 15 πὸ δνίάδηοα (παῖ 
ἘΖείκιοὶ δάορίοα ἴῃ ρῆγαβα ἔγοπι ἴ[πΠ6 Αγδπηδῖο ; Ἐοη ἴΠ6 οἴμογ 

μαηά, τπῆδην οὗ {πε ᾿Ιηβίδησεβ οὗ ἴπῸ σογγεϑροπαϊηρ ρῆγαϑε ἰῃ 

Αταγηδῖς [ταγαΐυσγα ἀγα βοπιοννῃδῖ οἰεαγίγ Ηεῦτγαϊσπβ Τδε 

ΡὮγδαβα ΠΊΔΥ νΟΓΥῪ τνο] ἢᾶνα Ὀδαη ογοδῖθά, τ ἤδοθββάγυ, ΌΥ ἃ ροεῖ 

οὗ {π6 8} οΥἵ οἵ οδηΐϊ. Β.Ο. τνῆο τυϊϑῃϑά ἴο Ἔἀχργθβ5 ἴπ6 ἱπουρπϊ 

οὗ {π|5 νεγβ8.---ῶῦ, 7 λαυό γεοσίυσα ἐμοίγμοίίο"] 1.6. ἴὰ ἨΔ5 Ὀδεη 
γενθαϊεα ἴο πιε; ἐπῖ8 8 ἰθγβεῖυ δχργεββθα ΌΥ ΠΡ, ραγῆδρϑ 

ἢ ἃ τπουρδῖ οὗ ν.}} ὝΤΠΡΟ 3} 20: Βαϊαϊς ἰοοῖ Βδίδδπι ἰο 

ουγβθα; δεῖ τη νδῖη, ἔοτ ἀοἂ ἴοοξκ Πἰπιὶ ἴο ὈΪ655. ΤὮδ οσοππηρδοίΐοη 

15. 51} πιοῖα σι ρρεβίεά ὃγ “ὁ Ἐ (αὐ δομοάϊοοπάμνε αὐαποίτς 
5474), Ὀὰξ 10 15 δοδγοεῖϊν ροβϑιρία ἴο ροϊηΐϊ ἬΠΟ.- 20}. ἢ 15 
μεϑί γοαηδεγεά, 454 1. .1 } (ἑ.6. (σοα) δέδε5, 7 σαπροί γεσαϊ ἐξ; ορ. 
Απι. 135. ; δΔηὰ 566 Ὠγίνεγ, Ζηδός, ὃ 1490. ΕΝ. 1π1|ρ1165 απιοϑιοη- 

ΑΌ16 Ηδργενν. Βυΐ ν.}9 ἢδς 5ἰαίδα ἴπΠ6 υπομδηροδθίεηδϑς οὗ 

αοὐ᾽5 ρυγροβο, ν.ἿὉ5 τῃδί παξ ρυγροβα 18 ἴο Ὁ]6ε55 [βϑγδαεῖ; ἃ 
Ὠγροίπδίσαδὶ βἰδίαπιεηξ 15 ἐμπογαΐοσγα οὐ οὗὨ ρίασεα ἴῃ ν. 20, ὙΤῊΪ5 

οἶδιιβθ, οἡ ἔπ 6 οἵποσ μδηά, βἰδϊεβ (παὶ ϑαίααρε ῖ5α ποῖ σοϊηρ ἴο 

σἤδηρο ἢ᾽]5 ποῖθ : ἢ6 Ὀ]6556α Ὀδείογθ, 6 νν}}} 655 δρ δίῃ; δηά 

ἔογῦ {π6 54πι6 γϑδϑοη---Ῥδοδιιβα Ὑδῆνῃ ἴῃυ5 ᾿ηϑδίγις!β ὮὨ1π|. 

Καδά, ἐπεγοίογε, ν ἢ 5 (ἃ Ὑ2ὲὲ ἕοσ 2) δῃά γϑηάδθγ, 7 τοδὶ δῖσος, 

αηα τοῦδέ ποΐ γοσαϊέ ἐξ: οὐ νι ΝΝ 6. ΤΩΝ δηαὰ τοηάοσ 85 δῦονε. 

5. Ἐ ζ9 ργοῦδδῖγν ραγαρῆγαβε ἔγοπι ἴδ6 ργεβεηΐ ἰοχί οὗ 32, δυϊ 
{Ππ6Υ παῖε αίσαρ τ 6 βυδ)]εοῖ [πγου ρου. ---91. Α5 ἴῃ πα Εγϑοῖ 
αὐΐογαποθ δέϊοσγ δχρίδιπίηρ πὶ Ὧ6 18 δρουΐ ἴο ὑΐεβ5 (ν. δ), 

Βαΐδαπὶ ργοοθθάς ἴο ἀθβογῖθε ονν ἰϑγδαεὶ δρρϑαγβ ἴο ἢϊπ)|. Ετγ 

ἢ 5. νὰ πιυδί τεδά, 5 ἴω [π6 ρᾶγϑ]]6] ν.9 δηά ἰη οοητπαυδίϊοη 

οΥ̓ {δε τϑῖ ρογϑβοῃβ οἷν. θ, (ἢ6 νογὴϑ ἴῃ (π6 15 δπά ποῖ νττἢ 38 

ἴῃ {86 34τά ρεγβοη (ΠιδΣ . . . Ὀδὺὶ (50 5) ἕογ ΠῚ... ὉΠ; 

ΠΝ ΝΝΟ τὲ θεσδπια ΠΝ Ὁ, δηὰ ἱπθη 3 δὲ 5 οπμδηρεά ἴο 

Ἄρτοα ἢ 10).2 ἴῃ δὴν οἂβε Ὑδῆνδθῃ ἰ5 ηοίΐ ἴδε ϑυδ͵θοΐ οἵ 

{πὸ νεγῦ5. 8 [{3}ῆ Ὁδ τεϊαϊηεά, ἴῃς βυρ]εοξ πιυϑὲ Ὀ6 ἴπΠ6 σορπαῖθ 

Μοῦ ΟδΙϊ, ϑήεανι Ῥεγίζορε, 27. 
Ὑ δίπιδη, 7.6 Ἡρογάς ο7.,76ϑμς, 244-241. 

Φ Κασπεη, ΖΑ. 7 α΄. χνὶ. το7 π᾿ ᾿; ἵνε. Οον»ερ. χ0 ; ορ. 79. 
ἃ Ηεηρϑβί,, Κεῖ, Ραΐεγβθοη. Ηδ. 1 15 δἱ Ἰοδϑὶ 85 πιο τη ἔἕανουγ οὗ (Βα 

ι5ϊ 45 οὔ {π6 3ιὰ ρεγβοῦ ὕέγε. 
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Ῥϑυοςοῖρῖία πηδεγειοοά, 2.6. ἔγοαι {πὸ ΕπρΊ] ἢ ροϊπὶ οὗ νίενν 

τε ἱπάεβηϊϊα ργοηουη, Ομ (065 τη1τΟοὲ 566 . . . 016 ἦρος ποΐ 

δελοία Ἐ (Όᾶν. ὃ τοϑ).--- ναὶ Βαίδαπι 8665 ἴπ ἰβγϑθὶ 8 δῇ 
αι Ξεησα οὗ ἢ δἀπά δ}; ἴΠ6 βᾶπιῈὲ ἔννο ψογάὰβ δῖα εχρίαἰπεά τῇ 

ἮὉ. 13 ΌὉΥ {πε ράᾶγα1]]6] ΠῚ ἽΦ ἐεείγμοζίον; απο υἱοζοησσ; ΟΡ. 

δι 1ῖ5ο 5. οοἱὐὐ (ΕΝ. ζαδοι» ἀγα 507γοτο), οὉ 56; νεγὺ οἷδαγ ἰη- 

βίδῃσαϑ οὗ [15 ρῇγϑίοδὶ οἵ πιλαΐεγιαὶ βεηβο οὗ δὲ ἀγὲ ἴο δε ἰουηὰ 

τὴ Ῥχ. 1251 ))8, »γεγ. 416 (ΕΝ. νεϊρολίε, σαϊαηεΐίν, ουΐῇ; ὈῸΝ ἰδ 
ταρυ]αγίὶγ υϑεα ἴῃ βιιοἢ ἃ βεῆβθ. Μοβί γεοεπηΐ σοπιηηδηίϊδίοτϑδ, 

τπεγείογο, (ἢ (α) στρ ΕΠΥ ἱπίογργεῖ Ὀθοϊῃ οἰδυβαβ οὗ ἴπῈ ἀῦβθησε 
οὗ αἰϊΞαβίογϑ ἔγοπι ἰβϑγϑεῖ; ἴον 1 15 16 δχίσγηαϊὶ ρίογυ δηὰ 

ΒΘΟΌΓΙΥ οὗὨ ϑγδοὶ (παΐ 15 πρρδγπιοϑςῖ ἴω (ἢ6 ροεῖ 5 πληά, 1Γ ποῖ 

ἰπάδεὰ ἰῃ σοπηρίείε ροββϑεϑβίοη οὗ ἰΐ (1 ν. 23 θὲ δὴ ἰηϊεγροϊ δίῃ). 

Βυῖ ἢὲξ [45 αδἷβο, δηὰ ποῖ ἱπίγθαυ θην, 4 πιογαὶ βἰσηϊῆοδησα 

(ορ. δυο ρῆγαβεβ δ5 δὲὲ 72), δπά βοπια ἢ πᾶνε 50 ἰηΐεγ- 

Ρτεϊοα 1 ἤεγα (ἐεέφιῖν); βδοπια ἤᾶνα ρίνθῃ ἃ 51:011}8γ πιεδη- 

ἴῃ (2676 621655) ἀνθ ἴο ον, Ἰπουρῇ πο οἷδαγ ἱπβίδηοε οὗ 

βυςἢ ἃ υδα σδη 6 ουπά εἰσοννῆογο. Οἰδογϑ| παΐζα (Π6 ννοτὰς 

ΤΟΙΣ ΒΡΕΟΙΠΟΔΙΥ ἴο ΙΔοἰαῖΓΥ : ποῖα ἴῃ6 υδ6 οὗ ἢὲὲ ἴῃ [5. 668, 

ι 5. 1533. -Ἡἄμδνίης ἰῇ ν. 215 ἀδϑογι θα [5γ86]}᾽5 ΠΔΡΡῪ 5ἴδαΐβ περ δ- 

(ἰνοῖγ, ἴῃ ν. 31} [ῃ6 ροεῖ ργοσδαάξ ἴο 115 ροβιτῖνα ἀϑρεοῖ: Ὑδῆνθἢ 

15. ἢ Ηἰ5 ρεθορὶςα (ορ. 1455, 15. 810; ΓΗ. 1308}, ἀπά 1πῸ 5βουΐῖ 
οὗ {ΠἸῸπρἢ δηά ννοϊσοπια ἢ ψ ΠΙΟΝ ἴπα ρθορία ννοῦα ννοηΐ ἴο 

στεεῖ {πεῖν ἀϊνιηα Κιηρ᾽ (ορ. τ 5. 45, 2 5. 615) 15 παδγὰ ἴῃ ἰϑγδεὶ. 

ΤΠ ράγϑ]16] δηὰ {πὸ σοηεϊπυδίϊοη οὗ ἴπε γεΐδγεηςσε ἴο σοά ἰὴ ν.3 

ἃτα ἰπ ἕδνουγ οὗ (ἢ υπαετγοίδπαϊηρ 246 ζήμρ᾽ ἴο ΡῈ Ὑδῆνε; ἵ 
ἴῃς νίοιτν (Δκεη Ὁγ οἴποῦα, ἘῈ τΠαΐ ἴπ6 πυπΊιδη Κιηρ οὗ ϑσγδὲὶ] 15 

ἤσγα, 85 ἴῃ 247, τείεγγεά ἴο, 15 1655 ργοῦρδῦϊθ. Εογ Ὑδῆνε δ5 {88 

Κίηρ οὗ [βγβϑεῖ, ορ. Πξ. 43 ((πΠουρῇ βοπια ἔμετος αἷβο ἰδαΐζκα Ὁ 

οὗ τῆε δαγίῃϊν Κιηρ)ὴ δηὰ δυο ραββαρδδ 85 τά. 823, σ 5. 8, 
5. 2322, δηὰ 1π6 ι86 οὗ Ἴ (0) 45 α ἀϊνίπε {{|6 ἴῃ ργορεγ 

“ Οοτγῖ, Ὁϊ., διγ., ΚααυϊΖζβο, ἄδη, (3244); ορ. (ἃ Ἐ. ἴῃ 27: Ουσε 
7Ζεξέ. . .. ονεγρεξεΐ (ες. Οοτί) (ῃ6 γεδαϊηρ ἢ 1Π6 νῦ8. ἴΏ ἴΠ6 15ὶ ρεζϑ. 
δίηρ. 15 δἀορίεά. 

{} ̓ ., Οοσί, Κζυσ. Σ Ηεηρκῖ,, Κεῖ, Κ αὶ ϑο ἢ, 

8 5, Ἑδϑῆὶ, [θη ΕΖτγα, ΕΝ... Ι Ῥ ; ερ. Ἐν. 
779 (μπ}3 γιπϑθ 3), Ηεηρϑί., Κεὶ!, Καε., Ὠϊ., ΟΒ6., δὲγ, 

“Ὁ Ἐν., Οοεῖ, δος, (Δ γοίςρ." 256), ϑίδας (Οδεεῖ. ἀἐς Ῥοΐξες 7ς»αεὶ, ἷ 

177} 
23 
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πδπλας (ΠΡ). Ὀρ. 115-120, 128--148).---22 (- 245). σοά ἰ5 

[ςγϑϑ]᾽ 5 σίγεηρτῃ (οΥγ ρου), ᾿νπεγεῦν Ηδ Ὀεᾶγβα ἄοννῃ 411] ορροϑι- 

το ; αἰἰγθο ον οὐ ᾿παΙγεοῖγ βἰαίςά, 1[Π15 15 ἴπ6 πιεδηΐϊηρ οὗ ἴδε 

ν. [Ιτ σδη 6 τεηάδεγοά 845 ἵἴννο σο-ογάϊηδϊα βεηΐθηςαϑ Ἐ-- - σοα 

(ΣΦ ἢ ἐς ὀγρίπρίηο ἐλ (ἐ.6. τῃ6 5γδο αβ, οὐ γεδάϊηρ “" 1 πὶ," 

ἦ.6. ἰ5στϑεῖ ; 566 Ρεϊοιν) ομἕ οὔ Ἐρνῤέ; λὲ ([5τε]) λαζὰᾷ ἂς 1} τοϑγὲ 

ἐλε το αῤλοίέλ ὁ 2λι6 το οχ. ΤὨ]5 ταργοβεηῖβ {πὸ Εχοάυβ 25 
5111 ἢ Ῥγορσαϑϑ, ἃ5 ἰϑίηρ ὑρ ἴο ἴῃ δηΐγδηοε ᾿ηἴο Οδηδδη: 

ἴοσ ἴπ6 ργίιοῖρὶθ Ἰη ἢ ἱπάερεπάθσδηϊ σδηΐθποα ἱπάϊοδίας οοηξηυ- 

οὐ δοίΐοη (Ὀτίνογ, 7 ριδος, 133). ἴῃ σοηδεαπεηοα οὗ ἀοα᾿5 

Ῥίδβοησα, οὗ ννμαῖ Ηδ αοἊς ἔογ ἴπ6π|, πογοίογο, [ϑγαρὶ 15 85 

ἸΓΓΘΘΙΒΌΡ]6 85 1ἴπΠ6 νὰ οχ. Τῆΐβ 15 αἰ γοῦν δἰαϊεά ννῆθη ἔπε 

νΟΙΒ6. ἰ5 ἰγαιβίδιο ὦ ῶ5 ἃ δἰηρίε βεηΐθηοεα ; ἴπεη οἷἶδιδα ὦ 15 

5 Ρ]6οί, ὁ ργεάιοδίθ, δηὰ ἴπ ραγίςιριαϊὶ οἴδιιβο, γοξεγγιηρσ ἴο πε 

Εχοάῃβ δ5 ραβῖ, 15 δὴ αἰἰγιδυξίνε ἴο σοί ; 50 τ μεἶγ (ἃ θεὸς ὁ 
ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αὐγύπτου.]----“ὝΠου 56] α ̓Ξ, [0 ἃ ρεοορὶε 
μᾶ5 σοπια ουΐ οὗ Εργρίὲ [225]. 11 σάπια ποῖ ουῖ οὗ [56], Βαϊ 
αοά Ὀτουρδε τἴ οὐ " (Ε451}}).---7}:6 «οἱἱώ οχ (Ὀν:) 15 ἔπε γένετε οὗ 
{π|Ὸ Αϑϑυγίαλη ᾿πδογίρίίοησ. [{ 15 γεργεβθηϊθα οὐ ἴδε Αϑϑυγδη 

βουρίαγεβ ἃ5 ἃ ἢ ΡῈ 5ρεοῖθ5 (ηονν Ἔχίϊης) οὗ ἴπ6 Ὀονίπα Κιηά, 

δῃηά ννᾶβ Ὠιυπίεα δπηίοηρ οἴπεγ ἷαγρα ρΡαπὶθ ΌΥ ἴῃ Αϑϑυγίδη 

Κίηρϑ; ΤΙρ] ἢ -ὈΙ]Εβοσῦ 1. (ς. Σ1ΟῸ Β.6.}), ῆο οἷαὶπιθ ἴο Ὦδνε 

βίδιη ἴδῃ πιαῖς δἰεριδηῖϊβ δηὰ ΠΟΑΥΙΥ ΙοῸὺ [ΙΟΏ5, 450 τνγιΐεϑ, 

“4Ἰη [Π6 βογνιος οὗ Αάδσζ νῆο ἰονεβ πιὸ 1 δεν ἔουγ ηδῖὶα γζρε 

. ἰη {86 ἀδδβογί ἴῃ ἴδε ἰδηά οὗ Μιζᾶηι δὰ ἴω ΑγαζΖιῖκὶ νὨϊοἢ 

ννὰ5 Ὀδίογε ἔπε ἰαπά οὗ ἴπε Ηδίεῖ, ννιτἢ τὴν ΠΡ Ὅονν, ΤΥ 

'γοὴ γον (92) απὰά ροιηϊεοὰ ἰαποα. 1 ὙΠ πὸ Ηδῦτγοιννβ 11 ννᾶ5 

τοργάςβα 845 υπίδπιεαῦΐα (70 Ὁ 3095.) δηὰ ἀδηρέεγουβ (5. 2229), 

Δηά 15 δι αῦῖν, παγαΐογο, υϑϑάὰ υοῖἢ πόσα δηά ἴῃ Πι. 33} οἔα 
γάτα ρθορία σΔρδῦΐΪε οὗ θδαγίηρ ἄοννη 411 Ὀεΐογε ᾿ἴ. Ορ. ““1ὴ 

ΠΊΥ ΠΊΔΗΪ Ρονοῦ 1 ἱγαπιρὶ δα ἄοιννῃ δὶ5 ἰαπὰ “κὲ ἃ γζρε." ὃ 
Τῆς Ὀο]Ιαῦ τη ἴΠ6 οχιδίθηοα οὗ υπϊοούης ννὰ8 ννιἀεσργοδα ἴῃ 

αηπαυμγ, δηὰ Ηδιρῖ 15 ἱποϊιπεὰ ἴο σγανεγί ἴο ἴπε δησοίθηΐ 

ἰητογργοίαϊοη οὐ ὈδῚ ὈΥ τπρηπίοορε ((ὰ μονοκέρως). Βαϊ (ἢς 
Ηδφδῦτγονν ογοαϊοα {16 ὈΝῚ τυ ποτα ἤδη οὐδ Ὦοτη, 5. 

“Ἡδηρδῖ., Οοεῖ, ἱ Ορ. 3, ΖΦ. Π]., σβογης. 
ΑΔ. τ. 29. 

δ. Θ᾽] πᾶ ϑογ᾽ 5 ΔΙοηο ἢ Ι΄ 5ογ. οοΪ, 1. ̓ ης 52; Α. 2. ἱ. 167. 
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2.233 Ὲ ὙΠΟ πιεαπίηα οὗ {πὸ ψοτγά 2ο'αῤλοίλ ἴα οῦβουγα, Βυϊ 

ῬτΟΌΔΟΪΥ ἰδ τγοίογϑ ἀϊγεοιν οὐ ἱπάϊγεοῖῦΥ ἴο ἴη6 Πογηβ (ορ. 

21. 4317) οὗἩ ἴμ6 νὰ οχ, 115 πιοβὲ σοηβρίουουβ δηὰ [ογηλ ἀφ Ὁ]ς 

οἰναγδοίεγιβέϊο.--ϑῷ --- 
8 Εογ ἴΠ6γα ἰ8 πο οὈὐβογνδίίοη οὗ οπηθηβ ἰῃ Ϊαςοῦ, 

Ὁ Νογ αϊνίηϊηρσ ΌὉΥ ἰοΐβ ἴῃ ἰϑγδεῖ: 
ΟΝον οδῃ ἴἴ δε 5αἱά ἴο δοοῦ δηὰ ἴο [5γδεῖ, 

ἀ ἡγμδῖ μαιῃ ἀοά ἀοηε! 
ΤΠΪ5 νοῦβα ργοβεηῖβ ΠΠΔΩΥ ΙΒ [165 Ὀοΐῃ 1ἢ 1ἴ561 δηά ἴῃ {ΠπῸ 

οοηποσίζίοη ἴῃ τυ] ἢ 11 δἰδηάς ; δηὰ [Π6 ΔηλΙρι τ δ85 Ὀδ6οη τη- 

ΘΟ βϑαγιν ἱπογεαβαά ὃγ ἴπ6 κυρ ραϑίοη οὗὨ ᾿προβϑ 6 πιεδηΐϊηρϑβ. 

Εοτ δχδπιρίθ, ἃ ἔογηλογὶγ ρορυΐαγ ἱηἰογργαϊδιίίοη οὗ ὦ ἀπά ὁ νας, 

μὸ ἀιυἱμαδίον ῥγευαιίς ἀραΐιεέ 75γασί. ἡ Βαῖ ἴπ6 τνογάς υϑεὰ (ὉΠ) 
δηὰ ΣΌΡ) 5 ππθαηβ οὗ ἀϊδοονογιηρ' ἔπΐατα οὐ βοογεῖ {ΠῚΏΡ5, 

ποῖ πηᾶρῖοαΐὶ πιδᾶῃβ οὗ ᾿π]υγίηρ οἴδατε; {π6 ἰηϊεγργείδίοη, 

τηοζθονοσ, ἱπλρ] 165 Ὧη ἱπιργοῦδῦϊα τ56 οὗ {π6 ρῥγαροβιίτοη 2. 

ΤῊϊ5 ᾿ηϊογργείδίοη ννὰ5 (ΠΥ ογοῖιϑεά ὉγῪ Ηδηροίθσηθεγρ, δηά 

ἢ45 ϑαϊάοπι Ὀδο κυρρεβίοα ϑίησθ Ὁδῃα πιεδηϊηρ οὗ ἴπεϑε 

[|1π65 ἴῃ {Ππαπιβαῖναβ 15 οἷθασ. [Ιἢ ϑγδοὶ πιο ἀο ποῖ γεϑοζί ἴο 

ογδοῖθβ (ὩὨὉΡ οδίδιποά, 6.9.» ΌΥ ἀγανίηρ ἰοΐβ ΨὮ ἀγγοινδ, ἢ 

ἘΖεῖς. 2136.. (111.}} οὐ ἴο οπιεηβ (οδιδίηθά, 6.,»., ὉΥ τνδϊομίηρ τῃ6 

ΡΙΑΥ οὗ ἰσμῖ ἴῃ ναΐογ, ἡ. 445: 1δ). 8 ὙὍΠΘ ἔννο ἐογπὶβ πὸ ἀουδὲ 
βίδηα ΓΥΡΙ ΘΔ Ϊν ἔογ 81] 51: Π}}}8τ πιεδηβ (ϑἢ 845 ἅγὰ ἱπαϊοαϊεά αδἵ 

Ιεηρτῃ τη τ. 1810}} οὗ οδεαϊηΐπρ' Καονίεάρσε οὗ βεογαῖ τπϊηρ ; 
ΟΡ. {Π6 υδ6 οὗ ἴπε σορῃαΐα νεγῦβ ἰῃ 2 Κ. 171}, δυοῇ ρῥγδοῖίοδς 

6 ΓΘ δί δῇ δαῦὶν ρεγιοά αἰβδοουπίοηδηοσα διηοηρ [6 Ἡροῦταινς 

(Εχ. 2218, ςρ. τ 5. 281-, ἃ βουγοβ οὗ ἴπὸ τοΐῃ οὐ οἵῃ σεη- 

5 ὅρα, Γυγίποτ, οἡ {πὸ γε δηε ἴῃς γί. “"πίςσογῃ " ἰη Ἡδπβιίηρ θ᾽ 28. απ 
ἘΔὰ; αἰϑὸο Ὀγίνεγ, 22 6:2. 407; Ηαυρὶ ἴῃ 5307. (Ῥεαΐνις, ΕπΡ. οἁ. 172; 
Δ'ωπιδεγς (Η ε-. Τοχί), 58). 

{τ (αῖν., Ενν. εἰ αἱ. (εἰεἃ ὃὉγ ΗἩεηρβί. δηά Οογῖ), ἘΝ. πιγρ. 

Σ Οοπιπιοηίίηρ οὴ Μοπαιηπιεα 5 ργοἢ! δ (ἱοη οὗ ρμωλλοι (ἔίγοπι (ἢ ς 5 πΊα 

τοοὶ 45 τ), Βοιάᾶννϊ (οη Κογδη ς ἢ) 5δαγ5 {πδὶ ἰἴ ἢαά Ὀδεη συδίοπιδγυ ἰο υ56 
1Πτοα ἀγγοννβ, μα ἰηβογ δος τυ ἢ “ἢν Ἰογὰ οοηιπΊδηα5 πε, δηοίδοῦ νυ ἢ 

ὯΥ Ἰογὰ ἰογδι 5 τπης,᾿᾿ δηὰ δηοίμεσ Ὀίδηκ, [1{{ῃςῸ Ιδηκ τνὰ8 ἄγαινη, 
πε ργοςοθβ οὗ ἀγαννίηρ ννὰ8 γερεδῖεα (νῖΖ. 11} ἃ οἷεαγ δῆβννεγ ννὰ9 
οὐδιαἰπαα). 

 ὅεε, υγίμεσν, οὐ Ὀοΐϊῃ ννογάβ, Ὀτγίνεγ, Θομέ. 223-225; ΚΝ. ἘἙ, δύνῃ, 
7. δὴ. χιι!. 272 Ὁ, χῖν. 112 Π᾿ 
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ἰυγο5 Β.6.)}; Ὀυϊ {Π6Ὺ σοητπιυεαά ἴο 6 ργδοιξεά, δἃ5 {πὸ ἴδινϑ 
οἵ Η (ἴμεν. 1951] 2οδ' 52) ἀπά Ὁ (Ὁ ι. 1810.) ἀηά οἱπεσ γείεγεηοεϑβ 
Βοος ἴο δον (15. 25 42 819, Ηος. 413, Μις. 46. 1. 76γ. 2γὃ 2οῦ, 
ΕζΖεῖς. 1468... 15. 4455, Ζεοῆ. τοζ). Βαϊδαπι, δοσογάϊηρ ἴο ἃ ραγδ]ϊεὶ 

ἡδγγδαῖινα (241 ]), ΠΙπΊβοῖῦ απιρίογοά δυο πιεδηβ. Ὑῃ6 σοη- 

πεοΐϊίοη Ὀεΐννδοδῃ [1π65 α, ὁ ἂπά ο, α΄ 85 Ὀεεη αἰ δ γεηεῖν γτεραγαάςα; 

σαγίδιηἷν [116 Ὀδσί δηΐ, 1 ροβϑιῦῖα, ἃ αυϊ6 σδςΙϑέδοίΐζογυ νῖενν, 15 

{πδ΄ νοῦ ἰ5 ἴῃς ἀχργοϑϑοά Ὁγ Κυδηθη,Ἐ  ῃΟ γοΐογϑ ἴο Απ|}. 47, 
“ἢ ροεῖ τϑοϊκοης 1 ἀιποηρ ἴ6 δαάνδηϊδραϑβ οὗ [5γδοὶ (Πδΐ, ννῃδη- 

δνογ 11 15 διτηρ΄, αοἄ οαυ565 ἴο Ὀ6 δηηουπορά ψνῆδί Ηδ ᾿τηϊθησς 

ἴο ἄο. . . . Οἴδογ ρδορΐοθϑ πΊᾶὺ αν γεσοῦγϑθα ἴο διυριγα δηὰ 

βοοίῃϑαυογβ, ἴβϑγαδὶ 15 ἰοϊά ννῆδὲ {πὸ διΐυγα 5.411 Ὀγίηρ 1 Ππ δηλ 

ἔογἢ." Βιῖ ἔογ ἴΠ15 βδδθῆβα πε νεγῦ ἰπ {πΠ6 ͵45ϊ οἶαδιιδα βδῃουϊά 

οαγίδιηϊυ θα ᾿πιρῆ.; ἀπά ἴπΠ6 ἀθϑεησα οὗ Δγ δάνογεαϊίινα ραγίςϊε, 

{π6 υποπιρἤδίϊο ροϑιτίοη οὗ “ ἴο [5γδαϊ,᾽ [Πῃ6 πδοδϑϑιῖν οὗ πη κιηρ 

ἼΣΝΝ νἰγίυδ!γ τῷ σλαϊέ δὲ φαΐ ὃν Οοά, 1.6. τενεαϊεαὰ τπγουρῃ 

ῬτΓορῃοῖβ οὐ οἴμοιϑ, δηπά οὗ ρίνίηρ ΠΩ͂Σ δη ὑῃράᾶγδ]] εἷς βθῆβα, 

411 τεηάδθγ ἴπ6 ργοροβθά ἱπίεγργεϊδξεοη ἱπιργοῦδθῖθ.Ό [Ιπ {πα 

ΔΌβαποα οὗ ΔηΥ ϑαϊςίδοζογυ οοπηθδοίίοῃ, {Π6 πιοσὲ ργοῦδοϊα σο- 

οἰυπίοη 5 ἴῃαὶ ἔπε 11π65 (νι! οἢ ἀγα οὗ ἃ οἰυαπιϑυ οπαγαςσΐθσ) ἀγα 
Δῃ Θχοϊαπιηδίίοη {πὶ 85 ἰοιιπὰ 115 ΨΑΥ ἴσγομι ἴπ6 πιαγσίῃ ἱπῖο 

[π6 ἴαχί. ΠΩΣ (11πὸ 6) ἴῃ τπ6 ΠρΉ οὗ [πε ρδγδ]]εἷς, 1... 1.433 21", 
1 νὰ πιιιδῖ ποῖ ἢ Ὀοΐἢ ἴπσ656 σαθος γῖποσ γοδὰ ΠΩ 32, δῃὰά :ῇ 

ΔΏΥ Ο8456 Οἡ {16 ἀπαίορυ οὗ ὯΝ), πιυδῖ πηδδὴ τότ; “ν᾽ τῇδ δῇ 5 

αἰἴμποσ σαρ δ βαϊὰ (Ὀτίνετ, Ζόριδος, ὃ 37), οὐ ἐς τοοριῦ 10 δὲ σαϊάῖ 
(ερ. 217; τ. ὃ 33); δπσῦ, οἴἴθογ 2 οὐ οὐ εομοθρηέηο 7εγαοὶ 

(ερ. 6... 1]. ἀ. οδ᾽); ΠἧῸ εἰἴπαγ ζλαξ τολῖοσλ οἵ, ἃ5 Δ δχοϊδπιγδίίοῃ, 

ἰξ πᾶν 6 αἰπιοβέὲ εαυϊναίεης ἴο φεαρηέα; ὮΝ, ἰπβίεδλά οἵ δεὶπρ 

Ροϊπίβα δἂ5. ἃ ρῇ. οουἱά δ6 ροϊηϊεὰ ἂς ἃ ραγῖ. ΕΒ οἵ δ5 ἃ 
πουη ΕΒ (νοδεογβίη, 25 ἢ. 1); Ὀυῖ πειῖπογ νου 51 

Καδησηβ ἱπτεγργαίδιίοη ρίνο αἀῦονθ. Τῇα οποῖοα Ὀεΐνδεη 

{π656 νδζγίουβ δηλδισιιοιβ γοηάογιηρθ τισὶ ἀδρεπαά οὐ [δε 

νίανν ἴαΐκεη οὗ ἴῃς οοηϊοχῖ δηά πε οοπηδοίίΐοη. Βεδ ᾿ξ ἃ σοη- 

πηροίϊΐοη νι Π|π (Π6 ν. 5 ἀΙΒηου, 1 ποῖ πη ροβϑιῦϊθ, ἴο 65 δ Ὁ] 5ῃ, 

{πὸ σοπηδαοίζίοη οὗ ἴπ6 ν. τυ [Π6 δυγγουηάϊηρσ σοηΐοχὲ ἰ5 ὄνθη 

πιοσγα 580θ. Νοῖ ἴο ἰδ  δἴγεββ οἡ ἴπε ἔδοϊς ἔμαῖ ννὰὲ σῃοι]ᾶ ἜἼχρϑοῖ 

1πΠ6 αϑϑογίίοῃ οὗ αοὐ᾽ 5 ργδβεηςε ἰῃ [βγδοὶ (ν.51}}) ἴο Ὀὲ ἐοϊϊοννβα 

5 ζρ. Ησηροι,, κε 
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Ὄγ {πὸ εὔἴδοϊ (ν.3}) δηα ποῖ ργοβδίσα! ν ὉΥ 115 ῥγοοῦ ("5 Ἐν. 5), 
ν.53 (ενεη δάπιηκτιησ πα ᾿ηϊογργαίδίοη οὗ 16 ννῆοἱ]α νϑῦβα ἀ15- 

συπϑεά δον) οσδπηοΐῖ πδίιγα! ν Ὅ6 πιδάθ {πΠ6 ρῥγοοῖῦ οὗ ν.3", 
δοῦλο ἱπίγυβίοη ἴῃ ἴη6 ἴαχὲ ἢ85 (πογεΐογα Ῥθθη νεΎῪ ΡΈΠΟΓΑΙΥ 

ταοορηΐϊβδεά, ὅϑοπια ἴ βυρροβα ν. 3 τηϊεγροϊαϊεα ἤεγα ἔγοπι 245. 

Βιιῖ τπ6 οοπηδοίίοη οὗ ν.33 ἸΠ ν. 2] 15. ποῖ δϑβθητα!ν δαίϊον 
δὴ ἢ ν. 5, Οη ἴμε οἴμεγ μαηά (πε βεαιθηςο, ν. 5 (οά᾽ 5 
Ῥταβαηοσα ἴῃ, δηά πε βίγεηρτῃ ἴππ5 ρίνεη ἴο, [5γ86]), ν.39 ([5γδε]᾽ 5 

σοηβοαιδηξ ᾿γγοβι 5101} 7}, 15 Ἔχοο]εηῖ,. ΨΜ΄.33 15 ἐπαγείογε θεϑῖ 

τερατάβά δ5 δὴ ἰηίεγροίδίίου. : ὙΠθη ν.ῖϑβοῦ ηδν Ὀ6 ἃ ῥγοβα 
σοτηπιοηϊαίοτγ᾽ 5 Ἔγγοπθοιβ Ἔχρίδηδίοη οὗ ν.215 (Νγ)6.), οτ, [655 

το δρῖνυ, ἰπβεγίεα ἰῇ δηιοιρδίίοη οὐ 24 (Ὠ].).---94. [ἢ σοηβε- 
αιθποα ΟΥ̓ δῆννεἢ᾽ 5 ργέβεηοοα (ν.315), [5 γδ6] 15 {Π|κὸ ἃ [οὶ ργουαν 
ἐαϊκῖηρ᾽ [15 ργεγ. ὅδε πιεΐδρῃοσ τοαρρεδῦϑβ ἴῃ ἃ 5110 Εν αἰ εγοηΐ 

ἔοττα ἴῃ 2)480.9, ΕῸΓ 51 Π}Π|8γ ππθίαρ οὐ οἰβαινῆοσα, 566 αη. 499 37, 

1. 3422.. 

48. ἼΣ 2] (δς οἷά ποπι. εηάϊηρ 85 ἴῃ Ἵ»3 23 245 δ᾽; γσ πη Οη. τ3 (Ρ) 
πη οἰφεννῆεγα; Ὁ ὉΨΌ 58. τ148; α.-Κ. οο ἡ.; ἄδη. ||. χ68ό. Τῆς 
᾿Ἰηϑἴδησοϑ υϑί ὃὈ6 γτεραγάθδα 8458 δύο 5Π|5; δἰπιοδῖ 411 οσοιγ ἴῃ ἴῃς ἰαΐογ 
1ιτεταίΐυγα.--19. ΟἽΚΊΖ2 .. .. 9Ἀ] ἔογ (6 ραγβ 16} 15πὶ ορ. 2 5. γ14, [ογ. 4.8 
5ο κι, "5. 8ο᾽8, [οὗ 455.--- 21 τ, 7 ρσες, ὶ 122.---20. 7] 5, Ὀυϊ υπηεςο5- 
βϑατῖγ, ΤΊ. --- 34. Ὁ πον] ΟΠ6. ργοροβεβ " ΠΊΧΞΗ Ξε λέ σίον» οὐ ἐδε ξίνιν 
(ςρ. (ζ τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων), {.6. “"1ῆς ν᾽ 9:6 ργεβδῆςς οὗ Ὑδῃνε, ϑυ πιο  "Ξεὰ 
δηά τορτγεβεηϊθα ὉΥ τῆς αὐ " (ςρ. 5. 785)).--- 22. ΠΕΡῚ] α'5ο 245, Ρ5. οκ᾽, 
]0Ὁ 22535-: τ1ὴ6 πιεδηΐηρ οὗ [Π15 ννογὰ ννα5 δαγίυ Ἰοβὲ (ορ. ἴῃ Νεγβίοῃβ), δηὰ 
ἴῖ σδὴ δΒασζαϊγ Ὅς οἰαίτπηιοὦ ἰο ἢανε Ὀεθη γεαϊβοονεγοα, ϑοπιείπῃηρ {πκὰ 
λμεῖσλές ϑθεῖιβ γεαυϊγεά ἴῃ Ῥ9. 95"; δπὰ ἴῃς ννογά 198 580 τοπάεγεά ἔῆεγα ὉῪ 

(Ἃ 9. Ῥ-. Τα Ϊΐβ πιοδηΐηρ πυρὶ Ὀς ροςι Δ} σίνοη Πογα, ἐλέ ἀείρσλές, 1.6. ἐλε 
Ἰον λοντις, 97 ἐλε τοϊὰ οα ; Ὀαὶ ᾿ξ χαΐίς [4115 ἴο ἐχρίαίη δε πϑρὶη η09 οὔ 1, 
νος μάνα (δα Νεγϑίοηβ πηι οἢ ἰγουῦὶς ((ς πεπυρωμένον ; Ἔ οοραςεγυαδίίμν ; 

5 ---͵ἰ Ξ ῶ...). Ηετγε δηά ἴῃ 245 ἴδε Νεγβίουβϑ αἰβες; δ ρῖνεβ δόξα ; “ὅ 

Ἐ 9 εγνεησίλ. Τα πιεδηίης λείσλέ 45 Ῥεδη ργεοδγίουϑΥ βυρροτγίεα ἴῃ 

τυοάδγῃ {ἰπ|65 ὉΥ ἃ τεΐεγεπος ἴο 86 Αγαῦίε εξ αἀεοεπᾶ, ΟΒογης 

τεϊεςῖ8 πϑιλη ἔγοπι (ὃς Ἡδῦγενν νοσλὈυΐαΓΥ δηᾶ ργοροβϑοβ πκδη (ορ. (): 
8 υη]ΠΚοῖν ἐμαὶ πΊκΒη δἰοοά Ὀοϊῆ Ὠετγα δηὰ ἴῃ ἴδε ργεοεαϊΐηρ ν. (566 ἰδΔ51 η.). 
--238. ὕ58] αἵ ἴῃε βτεδῖ ἀδεάβ οἵ Ὑδῆνε : ορ. θὲ 427, Ηδῇ. 15, ]οῦ 339 
δηά οἴεη. --2ὅ, κι} 16} ἡ. 
“---.- «αὐντιιααααν ιν απ» σπππτττττασπππα ταιππντ πη ππ.:............0.. ταν. “ἰτασππισπαπατ".....».....»..» “-σπαπασααπαπονα,».. .“.ὅ-- “-“ἡὄΨ---πασππισσασ““«ὐπσσσ“ππσπὐὐσσπσ Ὁὦ.«-.ὕὉ-ἀὖῷὦν “τὸ. -ἰὐτὉ.....ὕ.ὕ.ὕ.ὃ0................ .ὄ 

Φ1ι 19 Ὠαζαγάουϑ τυνὴιξα ΕΝ. δηὰ Βαοοῦ ἴἰο δνοϊά (80 δε) ἴῃς α:πδἔῆουϊν 
ὃν ἐγδηϑξί ιίην "9 δσμγεῖν ; 8εὲ6 ΒΌΒ. 5... “2 16. 

{ Οοετί, Κυο. 
Φ νε., Ὀ., νοῦ (δῖ! (ρ. 320 2; Βαςοη «πὰ ΓΗ. ςοηκί εν Ὀοΐῃ ν.3. δησ 

ν. 33. 25 ἰηϊογροϊδιεά, 



258 ΝΌΜΒΕΚΘ5 

25 (Ε). ΒΑΔ Κ Ὀτίηρδ 818 ϑηραροιθηῦ ΠΣ Ὲ ΒΑ] 8: 0 85 

θῃ4.---1Γ Βαϊδδηι νν1}}} ποῖ οὐγβα, δ ΔὴΥ γαῖα ἢ 5411] ανε πο 

Γαγίμον ορρογίμπιγ οὗ δ᾽ εσϑίηρ ; {Π|15 δίοηβ σδη δ ἴΠπ6 πιεδηϊης 

οὗ Βαϊαἷς 5 νογάς, Ζλοι σλαδέ μοίίδον στιγ56 ἀνε 0}, ὄοες ἀπε, 

ἴῃ οἴμες νογάς, Βαΐαϊς ἣαβ ἄοης ἢ Βαΐίδαιη. Τα αἰ ΒΊου ν 

᾿νοῦ ποῖ 6 ΔρΡγδοϊδοϊΪν ἀϊπλιηϑῃθα Ὁ ἰγδηβίδιηρ ΜΠ 

Ηδηρϑῖ., ζάοι τλαϊέ ἐμαεεαῖ πιοΐ στέγος ἀϊηε, δι ἐλοις αἴδο σλαΐέ 

γηοΐ δίθες δύνει; Ὀμξ 85 ἃ τηδίίεγ οὗ ίδοϊ Ὦ). . . ὯΣ) (δξῖεγ ἃ ἤερδ- 

{{ν 6) πιθδηβ ποῖζλοῦ . .. η07 (ΒΌΒ. ρΡ. 1694), ἀπά ποῖ ἡμπαεϑαὶ 

«ον διέ αἰδο. ΤὮδ οτὶρίηδὶ οἷοβα οὗ ἴδε βδἴογυ 15 γθαδοπεά, δηὰ 

411 ἰῃαϊ ἡροάς ἴο Ὀ6 δά άδαά 15 ἃ 5ἰαίεπιθηξ ἰῃαΐ Βαϊδαπὶ ἀδ6- 

ρῬαγίβά ; 1π|5 τῇδ δ6 ἔουπα ἴπ 2455 (γαπϑέεγγεα ἴο 1:5 ργεϑεηῖ 

ροϑίτίοη οὗ ποοθβϑϑιυ Ὁ ἴπ6 σοπιριΐογ οὗ ἴΠῸ σοτηροϑβιῖα 5βἴογυ. 

Βυῖ ἱπαβπιιοῦ 45 {π6 δαὐϊῖοσ υυϊϑῃθα ἴο ἱποογρογαῖε Βαϊίδσλπι' 5 
αἰτογαηςσοβ ἴῃ Ϊ, ἢ6 σοπιροβοά δὴ :ηἰγοάποίοη ἴο ννῆδί ἰογπΊβ, 

ἴῃ {Π6 σοπιροβίία δίογυ, ἴπ6 {πιγὰ υἰΐεγαποθ, ραγιν ἔγοπὶ [||5 

ον ἠδγγδίϊνα (241: δηὰ ρογῆδρϑ 237), δηά ρδυίϊγ Ὁ. γερδδίϊηρ' 

ἀρρτοργίδία ἀδίαιβ ἔγοπι {π6 ἔογσγεροίηρ παγγαίϊνε οὗ Εὶ (233295:. 39). 

26-ΧΧΊΥ. 2 (1Ε). Ιαὐστοάαούίοῃ ἴο ΒΑ] ΔδπλΒ (Εἰτὰ αὐΐθσδηοθ 
-26. Ορ. ν.13 ,.230. -95. (ρ. ν.}5..---ΟἿὉ α. Τρ. 24}; δηά ἔοτ ὑπιας 
225.---28, Τρ. ν.}5.--- 70 ἐλο ἰοῤ οΥ ἐδε ἐέΐον τολίσλ ἰοοκοέψ οἱ 
(3:2) οὐδῦ ἐδο 7οελίνιοτ) ορ. διὸ (1), δλο ἐοῤ ο7 ἐλε δίξραλ 

-ολίολ ἰοοξοίλ οἱ ουεϑν ἐλ6 7οελίρεοτι. ὍΠδ 5: ΠῚ ΠΑ 15 ΘΌΞΡΙΟΙ- 

οἵι5, 8η4 5οη16 Ἐ σοηϑιάογ (δ΄ ἐς Ῥίξραλ οτ᾽ σι Ϊγ βίοοά Πετζα, 

δηά 'ινᾶ5 γορίδοεά, θη ] δηά Εἰ νεγα σοπιδιπεά, Ὁγ Ζλε δ εΐἷον 

ἴο οδίδίη ἃ ναγίδίίοη ἔγοπι ν..8.,. [ἢ {Π|5 οἂβδὲ οί  δηά Ε 

πιαῖτα {πὸ Ῥί5ρδῇ ἴπ6 βδοδπα οὗ οὔα οἵ {πὸ υἰίδγαποαβ οὗ Βαίδδπηι, 

Ε αἀδάϊηρ πὸ ργβϑοῖβα βσροῖ. Α πιουηπίδίη οὗ ἴῃς πδπιὲ οὗ Ῥεΐογ 

ἷἰς ποῖ πιδης᾿οπϑά οἰσανπογα ἰὴ ΟἿ.; Ὀαυῖ ἴδετε ἀγα ρΙδοοϑ οὗ ἴΠ6 

ῃδπιε5 Βείῃ-ρεοι δηὰ Βδαὶ Ῥεογ ἰπ ἴπ6 πεῖρῃθουγῃοοα ἴῃ 
λυ μοι τΠμ6 στα 85 ἀγα γεργοϑθηίθα 45 ἐποδπιρεά δὲ 1ῃ15 {πιὸ ; 

δηά ἴῃ [6 {1π|6 οὗ Επιβερῖα5 δη ὄρος Φογωρ εχ Ξῖοα ποαγ 5Π1 Ἐπὶ, 

δηά οἡ ἴΠ6 δϑοδηΐ ἔγοπι {ἱνῖ45 ἰο Ἠοσῃροη. Τ Ὑῆα πᾶπια ἀοος 

ποΐ Θδχίβί πονν, δηά (δ πιουηΐδίη γεξεγγοά ἴο Όν Εὐβοῦια5 σαπηοῖ 

Ῥε Ιἀδιτῆς ἃ. ὅεα, υγίμογ, Ὠγίνογ ἴῃ Ἐ2ι. τ 6 ἢ.--.-99 ἢ. τϑ-, ν.Ψ""ς 

ΧΧΙ͂Υ͂. 1, (1). Βαίδαπι, βεεῖηρ' {πὶ Ὑ αμν ἢ ννὰβ ἀεἰεγηγπεά 

δ΄ νγε., Βδοοη, Ὁ δηὰ Β. 
ἘΠ ρσαγάς, Οιονι. 2148 2 ορ. αἷξο 2223 20:3 3οοΣ 
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ἴο Ὀῖαςς Ιϑγδοὶ, ἀοθὰ ἠοῖ σους ἰο οῦβεγνα οπιθηβ, ὑαΐ, τυγη- 

ἴηρ᾽ ἴο ἴπε6 νι] ἀογηθθε, δηα βεαίηρ 411 ἰσγαοὶ δησαπιροα Ὀοῖοιν 

Ηῖπὶ, [4115 ὑηάογ τῃ6 ἰπἤμπαπος οὗ Ὑδῆννε᾽ 5 βρίγς δηά (ν. 83) 

υἴίεγϑα 18 ναῦβθβ. --- 2706 τοοπὲ πιο 20 ηιθθ2 οπϑρς (ὈΦ ΤΣ, ΟΡ. 
233 Π.)ὴ ας 2ἔρι προ ἐώπθ ὯῈ δὰ ἄοηθ. Ὑ|Ὲ ρῆγαθα ὈΨ55 

ὈΨ52 5 υϑεά οὗ βονογδὶ ἱπιπιθάϊδίεϊυ ργεσεάϊηρ βιισσεβϑῖνο 
Οσσιιγίθησαβ (6... 1 5. 410), οὕ οὗ βυισοοσϑῖνα οσουγγεποθβ σοη- 

Β5ΈΠ ΟΡ ἃ σεησγαὶ οιιϑῖοπι οὐ ΠΑΌΪΣ (6.9. 1 5. 20"). [ΙΓ 15 

υϑεα ἴῃ ἴΠ6 ἰΟΥΠΊΘΓ ᾿νᾶὺ ἤδγα, 1ἴ τείδυϑ ἴο ργανιίουβ ορϑαγνδίιοη 

οἵ οπιθῃβ ὈΥ Βαίδδπι ἀυγίηρ Ὦ15 νιϑὶ: ἴο Βαΐαΐς ; 1 1 {πὸ Ἰδτίογ, 

ἴο ἢ15 φἜπεγαϊὶ οσυβίοπι πη ἢΪ5 Ὀγοζεϑϑίοη οὗ ουγβοσ δηα δ] 6σϑοῦ 

(225). ἷπ εἰἴμαῦ σαβδα ἴπε ρῆγαβε ἱπάϊοδίαβ ἃ οῆδηρσε οὗ δοιγοα 

ἔγοπη ο. 235; ἴογ, π᾿ 15 ἔογπιδγ υἱΐδγαηοθβ, Βαΐαδπὶ ἄοθς ποῖ 

56εἷς οπιθῃβ (566 οὐ 2235); δπὰ δδά {ΠπῸ ννγιίεγ ινιϑῃδὰ ἴο γεπιαγκ 

(ἢδὶ Βαΐαεδπι αἰὰ ηοΐ ἔοϊΐοτν 5. διαὶ συβίοπ)μ, 6 ννουά πᾶνα 

δἰαϊεα 115 Ὀεΐογα ἴῃ ἤγϑξ, ποῖ πιογεῖὶν Ὀείογα ἴπ6 τῆϊγά, αἵζοτ- 

8πο6. [ΙΓ {π6 ρῆγαϑθα Ὀ6 ἴακδϑη 1 ἴΠ|6 ἰΟΥΠΊΘΓ σθησ6, ργανίοιβ 

υἱϊαγδῆσας ἴῃ Ϊ πιυδί ἤᾶνα Ὀδοη βυρργοϑϑαα ὉΥ {86 δαϊίοῦ; δυῖ 

1 πὶ (6 ᾿αϊῖογ, ννὲ πᾶν δῦ ἤανα ἴῃ6 ᾿ἱπιπιεαϊδῖα βϑαϊαὶ οὗ 

2251 (89) (2433. Τὴ ρῆγαβα τηὶρμξ ἢᾶνε Ῥδαη βυρρτγεββεά, Ρυΐ 
15 [655 {Π|κοὶγ ἴο ανα θβθθη δάἀδὰ (Βδοοπ) ΌΥ δὴ εὐἀϊϊογ; δηά [ἴ5 

ὈΓόβθησα ν᾿ ηὐϊοαῖαβ ἴπ6 Ἰνμοΐα ν. ίογ [ δραϊηϑί Π]1.᾽5 γείδγθησα οὗ 

ἴ το Ε. ΟὍρ. τῃδ υδ6 οὗ ὈΝΒΠ ποτο, ἐλῖς ἐΐγμθ, ννιϊοῃ, τὼ {Π6 

Ηεχαίδυος, 15 σοηῇβηδά ἴο 7 ((Η. 62).---7τοαγας ἐλ6 τοί ω6᾽- 
655] ϑᾶρ6, Θβρεοῖδ!ν πη τΠ6 Ηεχαΐθυσῃ, βυρρεϑίβ ἃ5 ἴΠ6 πιοβῖ 

ΟὈνϊοιι5 πλοδηϊηρ ἔἕογ [ἢ15 [6 τυ]άσγηθϑς ἱγιηρ Ε. οὗ Μοδῦ, 

““{ἢ6 νυν] ἄστη θ55 ᾿ (Ἴ2Ἴ2Π) Ὀεΐηρ' υϑεα αβρθοῖα  ν οὗ {πῸ νυ]άογ- 

Π655 Οὗ νναπάεσσγιηρς (6.5. Ο. 14, 2655172), ἱποϊ ἀϊη σ᾽ 16 τυ] ογηθ 55 

οη ἴμ6 Ε. οὗ ΜοδΌ δπά Απηπιοη (6... 2113. 5. Τ1υα, 1133. ΠΕ τηϊ5 
Ὀ6 {Π6 πιδδηϊηρ ποῖο, ἂἃ5 Ὠ]Ππιαηπ σΌΡΡοβας, ἴη6 δοθηθ ἴῃ 

] 15 ποῖ {πΠ6 βδαπὶα ἂς 'ἴῇ Ε. Βαῖὲ 1 [6 ἰγδάϊοηβ σου Ὅα 

Παγπιοηϊβδθαά, 2ζ6 τοϊίαθ,ηιθε5 ἰῖ5 ταὶ ραγί ὟΝ. οὗ ἴῃς Ὠεδά ὅ68 

οΔ]16ἀ ἴῃ 22} (Ρ) ᾿Αγθοι!- Μοδῦ.---, Α4πὼῶώ ἐλο ςρίγί ὁ.) Οοά σατο 
(Πρ) πεῤονι ἀΐηι] ορ. τ 5. 1950. 3. δηά (νη Γὺν ᾿πβϑίθδά οὗ 
5), δ.9., ]ἢ.ἅ. 146 19.» 1 5. τοῦ 1... Οη Πῖ5 Ἰούγμπου πὸ ἀϊνίηα 

σοππιιηϊοδίίοη ψνὰ5 ργεσθάθα ΌΥ οπιεη5 (ἴπ6 Ὀεϊιανίουτ δηὰ 

βρεθῇ οὗ ἴδε 455); πον ψιπουῖ ΔΠΥ διιο ἢ ργοραγαίίοη (ν.}) 
Βαίλαπι γεοεῖναϑ, οὐ γαῖπογ Ὀεσοοηιες {6 νομῖς]ε οὗ, (86 ἀϊνῖπα 
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οομηπηπηϊοδίίοη ὉΥ ζΔ1Πηὴρ’ ἱπίο δὴ δοβίδις ςἴαῖϊα; οοηϊγαϑξ 

τὲ ΨΑΥ ἰῇ ΨΠΙΟΏ {Π6 σοπιπιαπισαίίοηβ ἀγα γεοογάδαά ἴῃ Εἰξ 
παγγαῖϊνα, 245 16; 2418 (1) 15 γαῖπεγ ἀεγεηῖ. ΕῸγ ἴπῸ γεϑησ 

οὗ ἴπ6 δρίγιξ οὐ πιθῆ, ορ. 1χἰ2,5- (η.); (παξ 16 Ηεῦτγεινς ἀἰὰ 

ποῖ {Παπιϑεῖνας γτεραγά δυςἢ δὴ ὄχρογίθποδ 85 [᾿πλϊῖθα ἴο 1πεπὶ- 

56 ῖνϑ 15 4150 1πηρ] 16 ἴῃ αη. 4183, 

8-9 (7). ΒεαΙ]Δδ πη 8 ὑὐγτὰ αἰύθτδῃοθ.---Τηα τεχὶ οὐὗἉἩ {85 ρος 
'ἰ5. ΠΟ πλογα σογγυρὶ ἴπδη 15 ἴπαὶ οὗ ἴπε ἴννο [πὲ ῥγεοεάε. 

Απά {Π15 15 ὈγΟΌΔΟΪΥ Χνν [ἢ15 ροδηὶ ἀοθ5 ποῖ πουν, {|κὸ {πὲ 

οἴμογβ, σοηβιϑί Ἐπί γεῖν οὗ αἰδίιοῃβ. [{ σοηΐδιης δὲ ὑγαϑεηῖ 9 

ἀἰἸσε ἢ 5 ἀπά 2 γι 5} } ἢ 5 (4 ἀηά 8. 46). ΤΠε Νεγϑίοηβ δῆογα Τοοπι- 
ραγαῖινοῖν [ππ|6 μεὶρ ἔος {πὸ γοςίιογαίίοη οὗ 6 ἵγυς ἰοχῖ, δυϊ 

σοη͵δοΐαγα! 'Υ δοπῖα οὗ ἴΠ6 αἰου 65 σᾶ Ὀ6 ονεγοοπια. Τα 
[οἱ οννίπρ᾽ ἰγαηϑ᾽ δίίοη ἀδρεπαάς οἡ 80η16 σοπ͵δοίυγαὶ οπιθηαϊοη3. 

8 ΤΏ ογδοῖα οὗ Βαΐδαπι [6 5ϑοὴ οὗ Βεΐσ, 

Τῆς ογδοῖθ οὗ [δε πιῶ... 

4 ΤΠ οτδοῖδ οὗ πὶ {Ππαΐϊ πδαγοῖῃ ἐπα τνογά8 οὗ ἀοὰ (Ε!), 
ΝνὮο 5Ξϑείῃ (86 ν᾿βίοη οὗ (Π6 Αἰπηρην (ϑμδάάδ1), 

Ἑαϊΐδη ἄονη (Ρ), δηὰ μανίηρ ἴ6 αεγθβ πποονογαά. 

δῊον Ὀαδυῖευ! αγὰ τῃγ ἰθηΐβ, Ο Ϊδοοῦ, 
ΤΥ ἀννε!!Πηρ5, Ο [5τγϑεϊ, 

6. Κα ἔαγ- σι γεϊοβίηρ ν]|6 γ5, 

{πὸ σαγάδθηβ ΌΥ πε γῖνεγ 5ἱάθ, 

[πκῸ "σεάδτγϑ᾽᾽ ν Ὡς Ὑδῆννθἢῃ δίῃ ρἰαηϊοά, 

{1κὸ “ρορΐίαγϑβ᾿ Ὀδδι6 {π6 τνδΐογϑ. 

ἼΦἸ εἴ ρβθορίθβ ἔγθηῦα δὲ 5 πιὶρῃϊ, 
Απὰ δὶ5 αὔηὶ Ὀ6 Οὔ ΠΊΔΩΥ πδίοπβ᾽; 

Αηά [εξ Π᾽5 Κίηρ Β6 ίρογ ἴδῃ. . ο 

ΔΑηά δὶ5 Κιηράοπι ὃς οχαϊϊθά. 

8 (οά Ψῇο Ὀτουρῆϊ ἴηι ἕογίἢ ουὐξ οὗ Ἐργρῖ, 
15 ἴο δίηι {|κ6 {πΠ6 “ ρἼογυ οὗ {πε ιν] οχ : 

,εἴ ἢϊπὶ ἀδνοῦγ πδίϊοιϑ ἢ15 δάνογβαγιθ8, 

[Απὰ Ὀτγεαῖς {πεὶγ θοπα5,] 

Απηά ϑοδίίζοσ ἢ15 ὀρργεϑϑούϑ. 

9 Ης Π85 ογοιοποά, ἢ6 45 1δ'π ἄοννῃ {|κὸ ἃ ᾿ἴοη, 

Απηά [πκὰ 4 [ἸΙοηθ55, νῆο ἄδγαϑ δἕιγ ἢἰπὶ ἃ 9 

Ἐνοῦν οπδ ἴπαΐϊ ὈΪ 5 ϑθῖῃ [Π66 ἰς ὈΪ6 5566, 

Απά δνεγυ οἠβ {παΐ οσιγβαίῃ (Π66, δοσυγβθά, 
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Θ΄ Βαΐδαπι ἱπίγοάιιοας ΠΙπιβοῖῖς: σοπιδὶηδα τυὐῖῖῇ (π6 ἴδοις [παῖ 
[86 ΡΟΘΠΊΒ ἰῃ 6. 223 οοηϊδίη Π0 βυοῦ ᾿ηἰγοάυοσξοη, [ἢ15 15 ἀποίπογ 

᾿ηαἀ᾽σοδίίοη {πα να ἤᾶνα ραϑβϑεά ἴο δηοίΐίπογ βουγοα (Ξε 6 δῦονα, 
ΡὈ. 309).---8. Ορ. 25. 22}; οπα οὗ ἴδε ραϑϑαροϑ πὶ Ὀ6 ἀδροπάοηϊ 

Οὐ {πε οἴπεγ. ΤΠβ ἀπά (π6 πεχὲ ροεῆι, 2 9. 23} απὰ 5. ς,65 

(Ροβϑι ον οογγαρί) ἀγα ἴΠπΠ6 ΟὨΪΥ ΡαΞΘαρΡῈ5 ἴῃ ψ ῃοἢ ΝΣ (ἐδ 

ογαοςϊε) 15 αϑεά Ὀεοΐογα δὴΥ οἴπογ ἴπδη ἃ ἀΐνιηα πα; ἴπ6 υϑᾶρα 

ἴπι5 οοηδίπ|65 ἃ τεαπΊιδυκαῦία αἀ 1551} γὙ Ὀεΐτνοθ Βδίδδη)᾿ 5 

Ροδθηιβ δηά (6 ἀϊβοουτβος οὗ ἴπΠ6 ΗἩδῦτγοιν ρσγορμοῖβ τ ἢΟ νϑγγ 

ἔγεαυ θην δπλρίου ἔπ ρῆγαβα 2λε ογαςΐθ οὐ γαλευοΐ οὐ ἴπ6 {Π͵6. 

ΤΠα ἀεϑογίριίοη οἵ Βαίδαπι (3) ὉΠ) ἴῃ ν.85, 16 υπέγδηϑβίαιεὰ 
Δῦονθ, μα5 Ὀδδθη νδγίοιιϑῖν γεπάδγεά: (1) τῦλο δθος ἐγπεῖν Ἐ (( 
ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν) ; (2) οτ τολοφ6 6γ)6 ἐς οἱοσραῖ, ἵ ῬΘΠαΓΑΙῪ ἱπῖοτ- 
Ῥτγεϊεά ἴο πιϑδῇ τολοϑὸ δοίζιίζν 4),6 ἐς οἱοςοί (1Ἰλ ἀϊςτϊηοίίοη ἔγοπι 
λαΐλ δε ογες τιποουσγεα ἴῃ ν.5, ΜΜὨἸΙΟὮ τοίδγϑ ἴο βριττιδὶ ν᾽ 5] ο) ; 

(3) τολοδθ ἐνδ ἐς οῤόϊι,} νοῦ ἰεανεβ ν." ἰδυϊοίορουβ. Οὗ. 65ε 

{Π6 Βγϑῖ, ἴδ 1π6 νο ννογάβ Ὀ6 αϊνί δα αἰ δγαπην (Ὁ ΠΡΟ; 

ννε. Οὐριῤ. 350), 5 ᾿Ἰηἴ61ΠΡΊ016, θὰ ἀηηδίαγαί (11{. τσλοδο 6.6 ὃς 

2εγγδοδ) ; Ὁοϊῇ (2) δπά (3) τεβὲ οῇ 8 νεγὺ ἰπβεουσγα ρῃ]ο]ορίοδὶ 

Ὀά515 (5ε6 Ρἢ1Π].. η.}; (2) 15 αἷϑο ονεῦ-ϑιδι]ῖς. Τῇ Ηδῦτεν Δπ- 
δααρα ννὰ5 αὐἱΐα οσαρδῦϊθ, θη ἴἤδγα ννὰ5 ποοά, οὗὨ ἀ]5 ΕἸ] σ Ὁ] 5ἢ- 

ἱηρ Ὀεΐννδθῃ ογάϊδγυ μυπΊδη δη βυρογδυπιδη ν᾽ ϑίοη (Ἰοῦ τοῦ). 

τ 15 ῃΠαΖαγάοιιβ ἴο Ὀ8456 οὔ ἃ ρῆγαβε 50 πποσγίδιῃ δ5 ἴπ6 ργεβαπί 

ΔΏΥ 5Ρρδου δίϊο5 45 ἴο ἴπ6 ππδηηογ ἴῃ ΠΗ] Οἢ 8 σθοσ γοσεϊνϑα ἢϊ5 

σοπηπλιπίοδίοἢ5 ἔσοπι Οοά ; ἔογ δυοῇ, 5ε6 Ηβησϑί. ρ. 137 ἢ-.; 

Κόπιρ, Ογεηδαγτιοςδορν  ἀἄος 4117, 1ϊ. 95 8.--4, ΤΠϊς ν. δῖ 
Ῥταδεηΐ σοηδίτκιζες ἃ {γι ϑιιοἢ, ναγοας, ἢ ὈὰΣ οἠα οἰθογ ρο9- 

51:016 Ἔχοθρίίοη (ἴῃ ν.8), {6 τυνῃοΐα ροεπὶ 15 1π ἀἰβίϊοῃβ. [11 πιᾶγ 

οΥΙ ΡΊΠΔΠΥ ἢᾶνα σοηδίϑίεά οὗ ἔνο ἀἰβιϊοδβ (ορ. ν.15). 59. τεάτοος 
1 ἴο ἃ βἰηρΊςἊ αἰβειοῦ ὈΥ οπλίττἰηρ' Ϊ. 1.- σλο σοοίλ ἐδδ υἱδίονι οὗ 

ἐλε Αριῖρλέν) 1.6. ννῇο 15 δοσιιίοπιεά ἴο 5ε6 (Π|Π', Ὠγ. 7 565, 

421.); Βαίδαπι ἀδβογιθεϑ ΠιπΊβοῖ ἢ ἃ5 Ομ ἵνῆο 15 ἴῃ ἴπ6 μιδδϊ 

οὗ γβοαϊνιπρ' σοπηπλιηϊοδίίοηβ ἔγοαχγ αοάὐ. ὙὍΤῆῃα ἀϊνίπα ΠΔΠῚΘ 

ολασαάαϊΐ 15 ποὶ υδεά :ἢ (ἢς Ῥοδπιβ οὗ 6 ργεσδαάϊηρ οπαρίοσ; 

ὁ] δάάαϊιίοη ἴο (Κ, ερ. ζ9 (Ἴσ ὙῈῦ), γε. 

ἡ Ἐ, Ηεηρϑβί., Κεῖ, Οογί, Ὠϊ., ϑῖγ., ναγίουβ [εν δυιϊμογι ας 5 οἰεά 
ὃγ αϑῆηὶϊ, ΕΝ. ἰςχί, 
3, Ἐν., Κδηϊρ;, ΔΙ βοἢ (ρ. 231), ΑΝ. τᾶγρ. Ορ. ζ "κο)ο 
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(ἃ  ἀο ποἱ ἀϊπιϊηρσυ πῆ 1 ἢογα. ὙὍὙΠα δητ ν οὗὨ {π6 Ὠδηιο 15 
Ῥγονεά ὃγ {Π6 οσουζζδησα ἰῃ αη. 405. Τἢδ υ86 οὗ δλασζαάσέ ὉΥ 

561 15 αἰπιοϑδί οομβηθα ἴο Ροείγυ ; ἤδγα 1ἴ βθεπὶβ ἴο Ὀ6 υεά 

ΒΙΠΊΡΙΥ 85 ἃ ϑυποηυπὶ ἔογ Οοά (ξἢ ἴῃ ἴῆ6 ργεοεάϊηρσ [1η6.--- 

ΤΠς ἰαϑὶ [ἰπὸ οὗ {Π6 ν. Ὀερίηβ ἰη ΜΤ ἢ δ55, ὙΠΙΟἢ πιᾶν ὃς 

γτεπάδγεὰ μα ηρ ἄοτυν, οὐ (αρ. ἃ. 355, 1 5. 585) μαλδη ἄἴοτον. 

Ι[ 845 θεθη αἰ εγθητν ἱηΐεγργείδά : (1) μαξίοη ἄοτον, 1.6. οχ 

ἢ15 θεά, οὔ ἰῃ δίβθρρ; ἢ πη (Π6 οἶδιιδαε τγεΐθγϑβ ἴο ἴδε ἔδοϊ 

[πὶ Βαΐδδαπι δανν [15 νἱϑίοηβ δηά γεϑοεϊνεαὰ ἢ15 σοπιηληϊοδ- 
[ἰοῦ ὈΥ πίρῃ; ορ. 223 (Ε). Τα 68 ἰ5 πδίυγαὶ δηουρἢ, 
Ὀυξ ὉΥ πο τηϑδῆ8 πδίμυγα! γ Ἔχργεββοά, [Ι͂ἢ0 Εχ. 2118 Ὡϑϑοὺ 
ἀεῆηεβ {πε πιεδηΐηρ' οὗ 8). (2) Ζαλίοη: οτση ἴθ ἅντα; ἵ (ρ.» 

τῃουρἢ 1Π6 νογῦ 15 ἴπογὰ δᾶ ψΠ ἃ ἀσδηΐϊηρ ρῆταβο, ΕΖοκ. 1" 
δηά οἴξη, [υἀ. 1,239; (3) ,αἰἰορι ἄοτοπ ἀπάεγ [16 ονεγροινογίην 

(ερ. 15. 811, ΕΖεῖίς. 415) ἰηδιεηος οὗ ἴμ6 βδρίγιε; ζ Ὀυϊ τ 5. 105, 
ὙΠ ἢ 15. οἰϊεά τη ἕδνουγ οὗἩ 1Π]15 ἱπτογργείδιίϊοη, 15 ἃ ὈδΔα ρδγδ]]εὶ ; 

ἴον πε γεΐεγεποα ἔπογα 15 ἴο {π6 ρῃγϑιοδὶ Ἄχβαυβξίίοη γοζοιοζησ 

οἕ;Σ ἰῇ6 οοπιρίοιίοη οὗ ἰδ6 Ῥγορμείϊο ἔγθηζυ, ννῆογοαβ όσα ἴπα 

ῬὮταβθ, βίδηδιηρ νῆογα ἰἴ ἀοα5, πιιδί γαΐογ ἴο ἴπ6 βίδίε σωγίρηρ 

{Π6 οσοπιηγιπίοδίίοη οὗ ἴπΠ6 ἀϊνίπα νν}}. Νόοης οὗ ἴῃ656 ἰηΐοτ- 

ρΡγοϊδεηβ ἀγα δοοθρίδοϊθ, δηά 1ἴ 15 γεδϑοηδῦϊα ἴο διιβρθοῖ (ἢ6 
ταχῖ, ὃ που ρ ἢ Ὧ0 5ἰϑέδοϊογυ δἰξθιρί ἴο γθοονοσ ἴῆ6 ογρίηδὶ 
[85 Ῥδδὴ πιδάβ. ὅζ. Τῆς δὶς βιρῇῃςϊ οὗὨ 5γδὲ}᾽5 ἴθηΐϊβ οἱτομθα 

Ὀεῖον κῖπὶ Ιθαα Βαΐδδηι ἴο δροβίγορῃϊβα ἴῃ ρϑορίθ, δηά ἴο σοσ- 

Ρᾶτα 1π6πὶ ἴο ἰαῦρια δηά ξεγῇ] ἰγδοῖβ οὗ σουηΐγυ, δηα ἴο βἴσγοηρ' 

δηὰ βουτγϑῃιίηρ ἴγεοβ; ἰῇ ἀοϊηρ {Π15 1Π6 ροσῖ '5 ποῖ υππγη - 

ἔα] οὗἔἩ ἔπ ἔδγε ΠῚ οὗἩ τῆς ἰαηά ἴῃ νυ ῃϊοῖ 15γδαῖ 15 ἴο 56 .16.--- Σὰν 

ἡτοσϊζρρ5] 15 πλθγεὶυ ἃ ΒΥ ποηγπὶ ἔογ ἐὰν ἑσηπές ἴῃ [6 ράγΆ 116] 1ἴπὸ : 

ορ. Οδηΐ. 138.--.-6. 1 1ςτ6γα]Πγ, Ζζζο πυαὐέονς ἐλαΐ οἰγοζολ ἐλονεοσῖσος 
ομέ; ορ. ἴδε υδὲ οὗ ΠΣ) οὗ ἰοηρ' Ξῃδάοιννβ ἰῃ εσ. 6. ΜΤ. 
ΤΡ Εν ροϊηῖβ Ὁ Ὁ Π)3 ποῖ 23, ἔοσ {π6 ἐγαπϑδιίοη," ἷὧς σαϊίονς αγὸ 

ἕλεν (ζ.6. (λ6 ἴδη15) 52γεαΩ “ογέλ, νου] ἀδβίσγου ἴπῸ βυπιπιείγυ οὗ 

[ῃς ἔουγ [1π65 οὗ ἴῃς νεῦβε, δδοῇ οὗ νῃϊοῖ οοηβϑῖβ οὗ δὴ οὐ]ϑοῖ 

“ οὗ (ἐν ὕπνῳ), Ζ29, ΙΌ0π ΕζΖγδ. 
{Κδηῖρ (Οδενιδαγμηρεδερτ θῇ, ̓ὶ. 90); οΡ. ἴ 195 κπά 76 
ΖΦ Ἡεηρϑβῖ., ει, Οοεῖ, Ὠϊ., διγ. 

8 γε. Οὐνιῤ. 350 (νβεγα ἴΠ6 βυρρεϑίίοη τπδάς οἱ Ὁ. 112, (δαὶ 58) ἰ9 
ΝΊΡΗ. ραγῖ, οἵ ὅϑ}, 15 ψ τ πάγαννη). 

Ι Ηεηρβῖ., Κεῖ, ἈΝ. 
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οὗ σοπιρατίξου δπά ἃ ἀεβηϊηρ οἶδυβαε. ΕῸΥ βιπηΐαγ γεαϑοῦβ ἰΐ 15 

Ὀείίεγ ἴο γε͵εοῖ ἃ ἰγαηβϑίδίοπ γεσθτῖν ργοροβαά,Ἐ Ζέζο σγοαί- 
φ΄ς-ς 

ἔριρ ῥαϊ»ι ἔγθος αγ6 ἔλεον σἰγοίολοαῖ ομέ (Ὁ ΤΣ τε Ατ. ὠξὺυ Ξ 

φαΐ» {γ665). --- [πὰ ραγάει, εἴς. βγδεῖ, βη)ογίηρ Ὑδῆν θ᾽ 5 

ἴανουγ, 15. {πὸ ἃ ννεϊ--ναϊεγεά ραγάδεη (15. 5811}; νῆθη {παῖ 

ἔανουγ 15 τ Ππάγαννῃ ἰἢ6 Ρεορῖία ἄγὰ 'κ 4 νδίθγεϑβ σαγάδη 

(15. 180). -Τῆς οοπιραγίβοηβ ἢ ἰγαοῖβ οὗ οουηίγιεβ (ν. 50) ἃγε 
ἔο]]οννεά ἴῃ 1πΠ6 πεχὶ ἀἰβοοῃ ΌὉΥ σοπηραγίϑοηβ Ὦ ἔγοαβ. ΤΠς 

ἰαϑὲ ἵννο [1π65 οὗ ἴῆε ν. ἴῃ ΜΤ. τοδά--- 

[πὸ αλᾶξζρε ν ϊοῇ Ὑδῆν εἢ Παιῃ ρἱδηϊςά, 

{τὸ οεὐδτο Ὀεβϑιάθ ἴπ6 ννδΐθγα. 

Οεάδτο ἄο ηοΐ σον Ὀεβδίάθ νναῖεγ; Τ Ὀυϊ (ΠΟΥ γα τγείογγεα ἴο 

εἰβεννῆογα 45 ραπίθα Ὁγ Ὑδῃν ἢ (Ρ5. 10 415)---ἃ ροείοαὶ ἱπάϊοδ- 
τίοη οὗ {πεῖν πιδ] σις 51Ζα δηὰ βίγεηρτῃ. [{ 5 ργοῦδθϊς, ἔπ ογα- 

ἔοτα, [Πδΐ ἴπ6 ἴδγηλβ οὗ σοπιραγίβοη ἴῃ [δ ἵννο ἴπ65 ἤανα Ὀδθη 

δοοϊάοηίδ! Υ ἰγαηϑροβεά. : 7116 αλάξίγε ἀγα σπου νυ βαιά ἴο Ὀ68 

αἴοος (ΕΝ. ἐζργι-αἱοες); Ὁὰὲ εἰβαννμεγε δἷοαβ (Ὁ πε οὐ ΠΛ πες, ΡΥ. 
Ἱ, Ῥα. “59, Οδηῖΐῖ. 415) αγε πιεῃεὶοπεά δοηρ  Ὴ οἴπεγ ἱγαρτγαπὶ 

δια ϑίδησαϑβ (πΊγγγῇ, οἰππαπΊοη, ο85514), δηά ννδδὶ 15 δι ἀθά ἴο 

15 οἰδδγὶν [πε ἔγαρστγαπί τνοοά, ποῖ {πε ἴτγεα 1561. ΤὮδ αἷοα Ζγέε, 

ἰπάεοά, ννᾶ5 ποΐ ἃ δπλ]αῦ οὐ]εοῖ ἢ 1Π6 Ἡδῦτενβ : ἴἴ κνᾶ5 ἃ 

πδῖῖνα οὗ 5.Ε. Αϑία, ννῆδεησε ἐδ νψοοά νὰβ Ὄδχρογίεά.δ Βυὶ 
νου ἃ Ηεῦγον (ογ ὄνεὴ ἃ Μεβοροίδηι!δη)Ἠ νυτῖασ ἤανθ τα- 

ἔεγγθά, ἴῃ ἃ οοηπθοίίοη 'κὸ {Π6 ργεβθηΐ, ἴο ἃ ἴγσθεα ἢ νΠΙοἢ 

ΠΕΟΙΠΟΓ Ὧδ ΠΟΥ δ᾿5 γτεδάδθγβ ψεῦα δίῃ] αγρ Οδηΐϊ. 415 (ενθη 1 

ἴπε ἴγεθ δῃά ποῖ ἴπΠ6 ννοοά 6 ἴπογα ἱπίθπαάθα) 15 αἰ εγεηῖ. 
Εἰδογ, ἴπθπ, δοπὶα οἴπογ ἴσγοα ννὰ5 οτρίηδ! νυ ̓ πϊοπάδα Ὀγ [15 

νογά οὐ ἴτ 5. οογγιρῖ ; ὈΪϊ. βυρραβίβ Ὀοδὲ το ῥαίρις, Ὀυΐ (ῃς 

ΠΊΘΔΠΙηρ 15 αυδϑίοπαῦΐθ. Οἤάανπθ ργόροβϑας ὉΔῚ Ξξ 2οῤίαγς; 

ΟΡ. 15. 445, 5. 14)2.---.-". Αδαπάοηϊηρ' ἴπΠ6 δροβξίγορδο (ἴο γεΐαγηῃ 

ἴο ἴ{ ἴῃ ν.3}), Βαϊδαπιὶ ποῖν βρβεδῖϑβ οὗ ἰϑγδεῖΐ ἴῃ {π6 {ῃϊγά ρεύβοη. 
Τῆς ἰαϑὲ ἴννο ᾿ἴὴ)65 οὗ {πὸ ν. σοϊεῦγαΐα ἐδ ρίογυ οἵ πε Ἡδῦγονν 
ΠΟ ΔΥΟὮΥ : ἴῃ ΜΤ. ἴπε5ε ἂα ργεοθάβα ὉΥ ἴννο οὔβοιγα 11π65 

᾽ Ῥεσγίεβ ἰη 70. χὶ. 688 ; δἀορίοά ἴῃ ΒΏΒ. ρΡ. 6η6ὅ. 
Ἴ ὅεὲ Ροϑι΄ 5 γί. “"Ὁβάδυβ᾽ ἰὴ ΗἨδϑίηρϑ᾽ 228. 
ΖΦ ΌΠοεγπε ἴῃ χρ. 7Ζέριος, Χ. 401. 

8 5ε6 {πη ΒΙ0]6 Ὠ᾿οιοπαγιεβ, 65Ρ. 52 . συ. “᾿ΑἸος." 
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ΠΟ ἅγα πος ρσαπογδι νυ ̓ πϊογργείε οἰἴμπασγ ἀϊγασι Υ οὗ ἔπε 

[γῚ ΠΠΥ οὗ [σγαθ] 5 ἰαηά, ΟΓ 85 ἃ ἤρσιιε οἵ ϑσγδεῖ ̓β ργοβρεγιῖν 

Βιιρρεξίοα ΌΥῪ 5οθῆδβ ἴῃ δρυου!αγαὶ οὐ σεις εα 116; ὉΥ οἴπετϑ 

ΠΟΥ δῖα δχρίαιπθα 45 ταοξογγίηρ ἴο [5τ26}}5 ροξίθγιγ. ΤἘῃε 

ἤγϑί [6 σα Ὀ6 τοηδοτοά, 

Ῥγαίε» οτος (οὐ τλαΐέ στο) ὥοτον )»οηε ᾿ς  αῖν οΥ διεοζεῖς. 

Ι͂η ΜΤ. γὗτ 15 ἃ ἀιιαϊ, διὰ ἰμεογθίογα πηθδηβ εἰϊῆογ ἀξς 2αΐγ οὔ 
δωοζόξς οὐ (α.-ἰζ. 8864) λὲς δωοζοίς τη ῥαῖγε. ὙὍὙῃα ψνογά οδῃ 
αἶϑο δ6 γεδά ὁ ἀὲς δμοξοί. Ὑ8δ [ἰπῈ πιᾶν δ6 δχρίαϊπεά ας 
Δοριοίίην 5γ861᾽5 ργοβρεγυ υὑπάδγ ἴῃς ἤρττε οὗ ἃ πιδῃ γεϊυγη- 

ἱηρ᾽ ἔγοπι 15 δρυπάδηϊς βργίηρϑ ν ἢ ναῖον ἀγιρρίηρ ονογ ἔτγογη 

ἴννο 111 Ὀυοϊκεῖς σαγγι θα ονεὲγ ἢ15 σΘῃου ! ἀογβ. ἘΞ 511} Πρυγαῦνεϊγ, 

Ὀμυῖ 1655 ρἱουτεβαιοῖγ, ἴΠ6 σΘπογαϊ 5θηβα οὗ ργοβρεγιυ πνουἹά 

ὉὈ6 ΘΧριθϑβϑαῖ Ὁγ ἴδε 5ἰηρυϊαγ---ιναΐογ ἴον ἀονῃ ἔγοπι ἢ15 

Ὀυοϊκοῖ, 7.6. [16 15 τ ἢ ἴῃ τῆς οἰ! εἶ ὈΪεσοῖηρ5 οὗ 16. [1,655 ὑγοῦ- 

ΔΌΪΥ {π6 [ἰη6 Ὧδ5 Ὀδδη ἴδκθη ΠΕ ΎΆΠῪ : ἰσγαρ] 5 ἰα πα 15 γί ἢ 

ΘπουρὮ ἴῃ βρυηρδ ἔογ πἰπὶ ἴο Ὀ6 ΔΣ0]6 τπεογείγοπι ἴο ΕἸ] δὶς 
ἀγιηκίηρ-ἰγουρὴβ ἀπά ἴο ργονιἄβ ἢ15 ὕοιβε τ (αη. 24}15.--ἃ 

ΝΌΓΥ τουηάδθοιϊ ννᾶν οὗ πιακίηρ' ἃ ᾿Πταγα] σιδίθπηεηξ : οἵ. (ανεη 

ἴῃ Ῥοοιτυ) αη. 275- ,ο955, 1. 2315; αἷ5ο Ὁΐ. 87 χα}, Ι͂ῃ Αγαδὶς 
ῶἃ5 ἴῃ Ηδῦτοιν (ςΡ. 6... ΤΟΥ, .,“γου. 112 1.) 1πΠ6 βἴογε βδεῖ Ὁγ 
τναῖογ 1145 σίνεω γίϑα ἴο ΠΊΔΩΥ πιείδρῆοῖβ. Ηδγισι ἴδ 

ἀσσοῦθος ἴπὸ δοίΐοη οὗ {16 δυάϊεηοα δίϊεγ Ὀείηρ' πηονεά ΌγΥ 
Αδυ Ζαγά᾽ 5 Ξεγπιου: “"Εδοῇ οὗ {πδπὶ ρυῖ ἢΪ5 Παπά ἰηΐο ἢὶς 

Ὀοςοη, δηὰ Η]1εἀ ἔος πὶ 4 Ὀυοίκεῖ ἔγοπι ἢἰβ βίγαεδπ, ἀπα ςαδἱα, 

«1756 115 ίογ {ἴγ βρεπάϊηρ, οὐ ἀϊνί δ 1 ἀπιοηρ' γοῦΓ ἔγοηας 

(Ομαπογγ᾽ 5 ἐγαηϑίαιζίοη οὗ τῆς 27πξἄημᾶξ, Ρ. 111). 850 ΟΠ ΘΏΘΓΥ 
ἰνγιίος ἴῃ ἢϊ5 ηοΐα (Ρ. 283): “πη ροδίϊοαὶ ἰαηρίιαρα νναΐοσ απὰ 

πιοϊβίαγα ἀγα αἰπιοϑῖ 5 Υ ΠΟΠΥΠΊΟΙ5 ὙΠ ὈΘπΘἢξ : ἴο 566 Ὀουπὲν 

'5 ἴο ΡὋ ἴο [86 5ρτίηρ', ἴο σοηΐογ 1 15 ἴο ΠῚ] {π6 Ὀποϊκοέ οσ 5κἰη- 

Ὀὰχσ οἵ {Π6 Βιρρίίαπί. [{ 15 1 δοοογάδησα ἢ ἘΠ15 ΒΘ ΕἸ πιθηΐ 

{Πδῖ “ οοι ἃ ̓ ἢαᾶξ ἴῃ Αταθιὶς ροσίγυ ἃ ανοιγαῦ 8 βισποδίϊοη...., 

Τῆδ Ῥγοςρόγοιβ ἀΓδ ἃ ννῈ]]-τναΐϊογθα πιραάονν, δηᾶ ἐπαὶγ {8 ἰς ἃ 
» 

ποϊς ρα οἠθ.᾽" Α ἰουτγίῃ, Ὀὰὺΐ σαγίδιηϊυ ἱποοζζγασέ, πιοῦδ οὗ 

ἰηΐογργείπρ ἴΠ6 ἴἴπ6 15 ἴο ἴδ Κ τὸ 85 ἃ πιδίδρῃοῦ ἴοσ ἃ ἰαγρῈ 

ροβίοσιυ ᾧ (ερ. 15. 481), οὔ, ρβεγῆαρβ (᾽ Μοββίδηϊοα ν), οὗ ἃ 

“ Πσηρϑῖ,, ΚΚεὶ!, Ὁ. ; ορ. δ᾽ βοῖ, η,, Οοκγί, 

2 (μεν, (7 άεα ἐγ). 

ὰ οοΟσίο 
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βἰηρῖα ἀδβοεπάδηξ; 50, 6.,., (ἃ " ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 

σπέρματος αὐτοῦ, νετα ἄνθρωπος 15 ῬτΓΟΌΔΌΪΥ ἃ ραγαρῆγαβε 
ἔοτ τοαΐεν ἀῃιὰ σπέρμα ἴοτ ὄδιοξεί.---Ἴ 6 βεοοπά [1η6 15 πιῇ 

Ὥοσο αἰβῆου]τ, ἀπά, ἰηάεθά, γϑαῖὶν ἀεῆδθβ Ἴχρίδηαίίοη. Ἂς 

ροϊηϊοά 1 πιιδῖ Ὀ6 γεηάεσεά, 

“44 λὲς ξοϑα ἧς ἐρπ ἸηαῊ} τοαζ65. 

Ηὰ τορη, ἰαΐκεη τλεῖδρῃμογοδιῖγ, ψννουἹά το 106 σεῦ Ρ᾽70- 

αμοσαῖ ὃν Πεγαοῖ, .6. 5ταρῖ 5 ρῬοβίεγιγυ, δηὰ ἰῆδπ, 85 [πὸ 4 

ἰδίας {πΠ6 ργοβρουιν οὗ ἴϑγϑοὶ ἴῇ ἴπὸ ργεβεηΐ, [η6 ὅ βδουϊά 

οἴαῖα [15 σοητςππδηοα ἰο ἰϑγδοῖ᾿5 βεεά ; Ὀαυϊῖ ἴο 5αΥ οὗ διΐυγα 

βρεηδσγαίοηϑ οὗ [βγδοὶ [ῃδὲ ἴπὸν ΜΠ] ὈῈ ἐπ (3, ποῖ ὃυ τξὸὶ ὅν, 85 ἴῃ 
ΕΖεῖς. 1:γ8ὅ) »αρ» τυαέογς, 15 ποῖ ἃ πδίυγαϊὶ πιοάβ οὗ δχργεϑϑιῃν 

{πεῖν ροβϑθϑϑίοη οὗ πΊΔΩΥ ϑϑδῖογβ, οὐ ὈΪθθϑίηρθ. Νὸοσ οδῃ {δὲ 

[ἰπ6 πιεδῃ {παὶ ἔπ βεεά ϑοινῃ ὈΥ ἰϑγδϑὶ νυν} Ὅ6 αἰτναγβ 50 

ἰν 61} νναϊεγεα ἰπαῖ 1ἴ 15 ζη; τοαΐογ͵ δά {16 τνγῖῖογ ινδηϊεά ἴο 

δχριθβ5 ἴπΠ6 δουρδῖ, νηοῦ οὔζδη σπου ρ ἢ οσσυτγβ, [παῖ 15γδ6]}᾿ 5 

Ἰαπὰ τας νὲ]} νναΐογοα ἢ τγαΐη, δα νου ἠοῖ αν ἄοπα 50 

ἴῃ 5ΌΟΝ ἃ γι ἀϊουίουβ πιδηηθγ; 8. 6ςἰθ. ἄοας ποὶ βυρροτγῖ, δυΐ 
τοίαϊαβ τῆς :ηἰεγρσγοίδίίοη. ΜΊΤ. τοῦδ 6 οογγυρῖ. (Οἵ ἰ5 

απίοτγίυηδίοϊν ραγαρῃγαβίιο ἴῃ [Π15 ν. (566 οἡ [1π6 1), δηά 115 

ονίάθησα ἰῇ σοπϑοαυδησα 655 οσογίδιη τ τεραγὰ ἴο {πὸ 

οτρίπδὶ. 5111 ἔοτ ννῃδῖ 1 15. νοσγίῃ, [Ὁ δυρροτίβ ΝῺ (5. 7) 
2εοῤέες ἴὰ τἷαςθ οὗ δ᾽ τοαΐεγς ([6 τερϑι τ! οη οὗ Ὁ ἴῃ ἴῆ6 ἴννο 

ΡΑΓ4116ῖς 15 σαγίδ! ΠῪ δυβρίοϊοιιβ) ; ἸΣῚΣ λΐς σϑϑαῖ, σδῃ 751 45. νν6}} 

6 ρΡιυποίιδίεά ΣΙ λές ἄγηπ, οὗἨὨ ΝΒΙΟΒ (ἀ᾽5 κυριεύσει (ερ. 29 
00) ΠΊΔΥ ὃ ἃ ρΡᾶύαρῆγαβδθε. ΤΠπδη ννὰ οὐὈΐδιη {πὸ [ἴη6, 

ΗῚ5 αὐ 50.411] 6 Ἰροῶ πῆδπΥ ῬΕΟΡΙΘ65, 

ἦ.6. ἴσγαοϊ 5. ροινεσγ 5411] 6 {εἰξ διποηρ' τδηΥ πδίϊοηβ ; (ρ. 

(1π τεΐδεγεποα ἴο 6οα) 15. 3.0 ,812 (τ1εχ 9). ὙΠ βερεπιθηΐ 
δοσογαάβ δχοο ]!δητν ἢ [Π6 σόπεγαὶ ἴσηοῦ οὗ ἴδε ροδπι, Ὀυΐζ, 

1 δἀπιιτεἀ, ἀεπιδηᾶς ἃ ραγα]]ε] δητίγεῖν αἰ αγεηΐ ἴῃ οπαγαοίογ 

ἴτοπι ἰπθ 1  ΜΤ. ϑοπιείπίηρ' 15 γεαυϊγαα συ σἢ 845 15 ἔπσηϊσμοά 

ΌΥ ΟΠπεγυπο᾽β ἐπιοηάαϊίοη δαορίεα ἴῃ {πε αῦονα ἰγαηϑίδιίοη (115) 

ὑπ δῦ ἔοσ Ὁ] Ὁ 50); ὈΝΟ δηά ὉῈΝ ἐγθαυεη σἰαηά ἴῃ 

ΡΑΓΆ116115π|, 6.9. αη. 239, 15. 1713; 1Π6 σογγιιρίίοη πιᾶν ἢανα 

Ὀεδη Το Πταϊοά ΌΥ Ὁ μανίπρ θθθη ψυτιξζδη (πη τπ6 ἀπάϊνἀοά 

ΦΑΙ5ο . ὦ (οἱ: κϑϑ). 

ἑ Οοτί, Ὀἱ.; ορ. ἘάβΗϊ, Ὀ2Π 23 ὃν ΚΥῊΠ ΡΣ, δηά [πδη σρ. Εςεϊ. 11. 
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[6χῖ) ἴοτ ὈΘΝδ; σρ. ΝΟ ἴον ΘιδΟ: α.-Κ. τοῦ. Τῃα επιοπάεά 

ταχὶ ἰογπὶθ ἃ βρΡοοά ἱπίγοάμποίϊίοη ἴο 11πη65 ο, 4; ἢγϑξε (α, δ) τῆς 

Ροεῖ ἄννε] 15 ου {πε ἔδαγ ἱπϑρίγεά ἴῃ οἴπογ ρεορῖθβ ὃν ϑςγδεὶ᾿ς 

τασμῖ, ἔθη οὐ ἴΠ6 γτοηοννη οὗ {6 Ηδῦτγον πιοηδγοῦν. [Ιἢ 1ἴπὸ 

ο, ἴῆ τυαηθ5, ἐς ζίριρ σλαΐί δὸ ἀίρλον ἑλαπ Αραρ; ἴοτ ἰἢϊ5 (Ὁ 5 

γοδά ἐάαηπ Οσορ, Οογης λαμ ΟΡ. Αρὰρ τνου]ά 6 7ιι5ῖ ροβ5:Ὁ] 6 
1 τῆς ροδθηὶ νναγα τυτ τε ἀυτγίηρ {Π6 ταῖρι οὗ Αρδρ, θεΐογε {πε 

ἀεΞξιγυσίοη οὗ {πὰ ᾿Απιδί εἰς ρονογ ΌΥ ὅδὺϊ (1 5. 15); Ὀυζ 

᾿Απιδί εἷς ἰπ ἴπΠ6 ἄδγβ οὗ Αρδρ᾽ ννγὰ5 βοδγοεῖν 50 ἔογπ) δ ῦ]6 ἃ 

Κιπρ'ιάοπι 85 ἴο 151} } δυο δὴ δ] υϑίοη. Ῥσγοῦδοϊν, τπογεΐογε, 

τπ6 Δηδομγοηϊβηι ν]οἢ ἴπ6 πιοηῦοη οὗ Αρδρ' ἱπίσοάυοαθς ᾿ηῖο 

[Π6 ἰαχί 15 ἄμ ἴο ἃ ἰοχίυαϊ δοοιάθηῖ. ὍΤῃα γϑδάϊπρ αορ (οα 

ΜΜὨΙοῆ 566 αεῖροῦ, ζ,γεολ», 466) σαπηοῖ Ὅ6 ϑβογιουϑὶν σοη- 

βἰἀογθά, η1655, ἱπάθθά, τπΠ6 ροθπὶ Ὀ6 ταρ γά δά 85 4 ἰαῖο Μεξϑ- 

δῃϊς σοπῃροϑιίοῃ, ἴῃ τ Ποἢ σα5α ἴπῸ 4]]}υδ᾽οη ἴο ἀορ 'νουὰ 6 

δ. 4016 Θηουρ ἢ (νου Ο(,4]1, Ρ. 45).---ὅα Ὁ. Ιἀἀδητοαὶ (Ὀυς ἔος 

τῃ6 νατγίδης ἸΝΘ, Ὀλ Ὁ) ἢ 235.--δὃὲο 9. Α ἐγ ἢ, δηά 
8ἃ5 ϑιιοἢ πὶ 1Π1]5 ροσπὶ βυπρίοίϊοιιϑ ; 566 οη ν.. [ΙΓ οπα οὗ ἴπ6 

[1η65 15 ἱπίγιβινθ, [1 15. πιοβί Ὀσγοῦδοϊν δ, τυ τυ πιοῦ ΜΙο. 45 

ΠΊΑΥ Ὀ6 σοπιρατεα. 11 15 Ὀάγεῖν ροβϑι ας ἴο ἰγαηβίαΐε ἴῃς [δϑῖ 

[ἰη6, Απα τοὐζλ ἀξ ἀγροῖς τρία (ἐλο) ἐδγοερᾷ; τῇς ἰδχὶ 

ἰ5. ΡγοῦΔὈΪν οοττγτιρῖ. Ἐπιοπά τ 1]. 85 ἴῃ ἴππ6 ἰγαηϑίδίοη 

αῦονα (ὑυπῦὶ ἔογ γ0Π}), ψν ῖσἢ ρῖνεβ ἃ ρεγίθοϊ ρδγδῖ]οὶ ἴο ο; οὐ, 

Ρτγαίδγδθιυ 1 ΩΣ Ὁ τεϊαϊηθά, γοδά υνὉΠ ἔοσ ὉὙΠ Ἐ δπά ἰγαηϑίαϊο, 

α»α δλαΐξίογς ἐλοῖν ἰοΐγις (ορ. 1. 3311), ἃ σοοά ράϑγδαῖ]ε] ἴο 4,.--- 

9, [πῃ ν.8 ἰ5γαθὶ μᾶ5 Ὀδθῇ ἴδοι! ]γ οσοπηραγεα ἴο ἃ ὈῬεδαβί οὗ ργοὺ 
(59 ) ἴο ψνῆοπι 15 δῃθπηῖαβ [411 νἱοἱπι5; 6 5. ΠΟ σοπιραγοά, 

ἢ ἃ νίοιν ἴο {πὸ γοϑὲ {πὶ ἔοϊζοννα ἃ οοπαιδϑῖ, ἴο ἃ [Ἰἴοη 

γοϑίηρ ἰπ 115 ἰαῖγ νῇοπ) ὯΩῸ πιδὴ νεηΐαγεβ ἴο ἄγοιθθ. Τῇ 

ἤρυτεα ἴο 5οπια Ἔδχίθηϊ γεβοπιῦα5 ἔπαὶ οὗ 245 δπηά 15. :ἀδπτοδῖ 

ἢ τηδὲ οὗ στη. 499Ὁ.---Θ0. Ῥεγῃδρϑ5 ἃ ουγγεπί βαυΐηρ ἴπ [5γδε]: 
σρ. αη. 2739 (αἴϑσο 1258. Βυῖ ἄνθη 1 50, ἰἴ 15. Ἔεβεοσίίνεϊν Ἰηΐτο- 

ἀιορά μετα 85 ἴπ6 οἰπιαχ οὗ ἴπ6 Ὀ ϑϑίηρσ, 50 ἴδτ ἔγοπι συγϑὶπηρ', 

Βαΐίδαπι νυν} ]}, 8ἃ5 ἢ6 ναΐιθϑ ἢ15 οὐνῃ ννεϊΐατα, ὉΪ655 1ϑγδϑί. 

8. ὈΝ}] ἃ πουη οὗ ἔπε ἔογπι 913], τ); Βατγίῃ, 28. 824.---ῦνῦ ὈΠΦ] Εοῦ 
ὈΓΙΦ’ Ξξ ο οῤεπ, Μιβμηῖς δηὰ Ταϊηιυαϊς πϑαρα 15 οἰἰεά ; (Π6 ννογά 15 ΝΟΓῪ γάγα, 
Δηα πηοδπ8 ἐσ οδέη ΩΣ νέξεεὶ : ορ. ᾿Αϑοάδῃ Ζαγδῃ κ᾽; [μενν, Δ Ἡγονέεγ- 

“ΚΞ, Θοτῖ, »-ὲ. ἘΕογ οἵἴπεσ βυρρεβίίοπβ βεὲ Ὠδὶ, 
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διεΐ, αἶΞο οἰΐεβ ΚϑῊ Θ᾽ κῦιρΞΞ αν; οδενι υσξεεῖ, ίτοτα 48. Ζαγαλ 7ογιε. ν. 414], απὰ 
Ὀπν, ποτ, κασ τὸ ἐλ αεὲ οὗ οῤοπέηρ. Ἐοτ Ὀπῦ τ ἰο εἶοξε, τεΐογεηςςα 8 τηδάς 
ἴο ἴῃς 5ἰπηατ Ὀυϊ ποῖ ΙΔἀσηιςαὶ γοοῖβ Ὅπῦ (ε.9. 2 Καὶ, χϑ, Πδη. 835, αηα τυ 

δην [(83π|. 35), αο  λοῦ, ρ--. Τίις δγίῖοῖς ἢ (ἢ που οὗ ἴῃς ρατγὶ 

Αθεςϊοα ἰῃ βυςῇ σοπι ϊηδέϊοπϑ 35 ΚΓ» σῦν (Ό Ὧν. 244}, 15 ποῖ υϑυδ]; ἵνε.᾿ 5 
ἐπιεηάδίου Ὁ πὴ σιεῖβ γὶ ἃ οἵ 115, Ὀυξ ἰπιγοάυςοβϑ {πὸ γεϊδιϊνα Ψ, τυ δῖ ἢ 
58 ποῖ εἶβεννῆεγε ἰουπά ἰπ ἰπσβε ροσπιβΌ [1{ δάοριίςεά, τεδὰ γαΐπεγ 1»».-- 
8, οι ι1655 (Π656 ἴουγ σΠοπιραγίϑοηβ ἰη ἃ δἰγὶςτν δοςσυγαίς δηὰ σταπιπιδίϊο- 
ΑἸ τορυΐας βοηίθηςα βῃουϊὰ τεοίεγ ἴο (ῃ6 Οπν απ Π): Ὁ οὗ ν.δ, ΒΙΟΝ 
ΔΓΕ, ἔγοπι ἃ σιγαπιπιδίίςαὶ ροΐηϊ οὗ νίενν, ἰδ πιαΐῃ βυδ)εςῖβ. Βυὶΐ (δε ἐπουρι 
ἀοπιίϊηδηΐ ἱπ ἴῃς ροοσί᾿5 πιὶπὰ 18 ἰβγδεῖ, δὰ ἴἰ 185 ἰϑγϑοὶ νῆο 15 γεΐξογγοα ἴἰοὸ 
ἴπ δδοῖ οὗ (ἢς σοπιραγίϑοηϑ.---Ἶ. κι) .}] Ο.-Κὶ 246. Ὑῆε ργαβεηῖ ίογπι, αη1Κὰ 
(ηδὲ οὗ 2423, σου 6 ροϊηίεὰ 45 ἃ ΝΊΡΠΑΙ. ---8. γὙΠ]) ἘΝ, δϑϑυπιεβ δὴ δςς. 
οὗ ἴδε ᾿ηϑίγυιμηοηϊ Ἀν] ἢ σδη βοδγοεῖν ὃε 7υκι τ. ὙΠΟ δος. οὗ πιδπηθῦ ΟΥ 
βρεοϊβοκαίίοη (αν. 707) 15 αἰβογεπῖ: 866, ἢοννονογ, Εν. 2824; Κδη. 1]. 
432μ. ζ7πο νῇ. ὕπο, Ἰυάρεα ὈΥ ἰἰ5 υϑαρὲ ἴῃ Ηεῦρ. (Ξ-Ξ ο «λαΐέον, ςὡ»θπιαϑδῆ), 
τυουἹὰ ποῖ Ὀ6 580 80] ργεαϊοδίςα οὗἩἨ ἀγγοῖν: ορ. Ῥαδίδογβοῃ απὰ Ἡδυριβ 
ποίο5 ἰῃ 520 7.---9θ. ΤΠεγα αγὰ β!ρἢὶ νογῦα]ὶ νατγίδιϊοπβ ἔγοπι σπ. 40, νἱΖ. 
32:5 ἴον 73, δηὰ ν ἴον. ππν Εογ “ν, οὶ δογὸ δηΐ ἴῃ 22} (16 ΟΩΪΥ 
οςουτγτεποςβ ἴῃ {πὸ Ῥεηΐ.), 5 τεδἀς ππν: Ὀυϊ 5ε6 Κδηϊν, 11}, Ρ. 1.7 ἃ, ἴ. 

10-14. Β414 κ᾿ 8 ἀἰ8Ρ1ΘΆ το δὰ Β8188π|8 ΔΡΟΪοΟργΥ.---10. Θυῦ- 
δἴδητα ν εαιαὶ ἴο 2321}, θυῖϊ Παγα 1Π6 ἔδοῖ οὐὗἩ Βα δ᾽ 5 δηρεοῦ 8 

αΙγοοΕΥ Ἔχργαϑϑοά, δη ηοΐ πιεγεῖν ᾿πα!οαῖθα ΌΥ ἢ15 βρεδοῆ.--- 

Η{}ἠἐἧ »»ποΐδ λῖς λαμ) ἃ5 δ᾽ σῖρῃι οὗ οοηϊεπιρὶ (Ἰοῦ 2755, 1,4π|. 41) 
ἴον ἃ πηιδρὶοῖδη οῸ ἢδά 50 [{π||6 σοηῖγοὶ ονδῦ ἢἰ5 νοα 845 ἴο 6 

ἀπ 016 ἴο βϑουγα ἃ γαιναγά (ν.11).---10 0 νογθ δ} τὸ 2211. ἀχοθρὲ 
τὲ ὙΠΕΡ ταρίδοθς ὙΠΠΡΟ δπὰ 16 ρῆγαβα 2λοσό ἐλγεδ ἐζριθς 5 

αὐάεά (ὈΥ 1μ6 εὐϊεοτ).--11. 4πάᾶ ποιὸ 3166 (70 ΓΛ, ορ. Απι. 712) 2 

ἐλν»ίαοο, ορ. ν.35.---11}0. Ορ. 2217... 4ΔγπΩ ἰο" γαλεσελ λαέλ λοίά 
ἐλθσ δασκ (ἼΜ.)9) ,) ον λοριοιγ) ορ. 2216 η. ("271)..----12, Ορ. 2285, 
-18. τ 2 2180 νἢ 5]Π|Ρ Ὁ νατγί τ οηϑ.---- ηα: γαλεησελ φῥεαξοίλ, 
εἴς.] 510 Εν ἀϊβεγεηΐ ἔγοπιὶ 2235 (Ε), δηά ροββῖθ!]γ ἀδρεηάεηΐϊ 

οη ἴπε ἰάδα ἴδαϊ Ὑδῆννοῃ ἰοοῖς ροβϑθϑϑίοη οὗ Βαΐδδπὶ δηά βροΐκα 

{Πγουρ ἢ πὶ; σΟρ. ν.23.---14, Βαίδαπι 15 αυϊία Πρ ἴο ροὸ, Ρυξ 

Ῥεΐογα ἀοίηρ 50 δάνϑες Βηΐαϊς υπαϑκοα τῖῆδὲε πα βγδο 68 

ὙΠ] ἀο ἴο Μοαῦ. Βαΐίδαπι πονν 5Ρρ601411565 [86 σ'δησγαὶ [Π6Πὶ6 

οὗ 5 ἔογπΊοσ βρθθοῦ (οΥ βρεθο 65), παῖ Βαϊαἷὶς πᾶν Ὀ6 πηάογ 

ΠΟ πηϊσίαϊζε ἰῃδι Μοδ αἶβδο νν}}]] ρὉὸ ἄοιννῃ Ὀοείΐογα ἰϑγηρῖ: 2. τοἱἱ 

οομγιδοί ἐΐέε (ἽΝ) 1), αἰπιοβξί ξξ 7 οὐ σηπϑποιρρισο ἴο ἔλόο, ἐφ] ἐλδθ 

δεγογελαπά : ΟΡ. 15. 4133 4435. Τενν!5ἢ ἱπιεγργεῖδγβ (6... Ἐδ5ῃ}) 

ΌΥ ἃ οπαγαοίθγιϑεϊο ρίεοα οὗ δβχερβϑὶβ πᾶ ἴἢ (ἢ τνογά [6 
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Ῥοῖϊηξ οὗ σοηΐδοϊ τυ ἴΠῸ βἴογυ ἱπ 4116 (Ρ), δπά γϑοθηιγ να τ 
Ηοοπδοῖογ ἢα5 ἀγριεὰ δὲ ἰδηρτῇ ἔον 1Π15 νίενν.----τἶςς 26 ἐπὰ οὗ 

{λὲ 4α»}5] ἃ ρῆγαβα “" ἀδεποῦηρ ἔπ ἔμπα] ρογίοά οὗ πε ζαΐυτε πὸ 
ἴατ ἃ5 1ἴ (4115 ψ τ Πη [Ὧ6 ταπρα οὗ [π6 βρεδίκοι᾿β ρεγβρϑοίϊννα ᾿ 
(Ὀ τεῖνον, Φϑιί. Ρ. 74. ΜΏΪΟΝ 566). 

410. 02:5] 5 δῦ σι ---3, 1520] (ΧΛῈ 95. 5. εἰὖὐκ, ρεσῆδρβ ὑπάεν ἴδε ἰπῆυοηςα 
οὗ 225, ἰΠουρἢ (15 Κίηα οὗἩὨ Λαο 18 σοπιπιοη ἴῃ ἴδ Νετγβϑίοηβ ; ορ. “.}. 
22 ἃ Κ, Ἴφ, Ὁ, 25} ἃ Κ, δ᾽ 'ϑδώ Κ᾽ ᾧ (ἃ.---Ἴἅ, Ὅ,"] (ἃ 5. τρον; ςρ.- 
ν.1}. 5 8), 

15-19. Β4]88 π᾿ 8 ἰουσί παὐΐθτδη6θ0.---ΤῊῆς ἰπ6π]6 ῥγοχϑεά 
ἰῇ ν.}6 15 ρσίνεη ἰῃ ν.Ἱ; τι 15 ἔθ] ον α ὉΥ 4 παϊξηρ ἀπά ργοϑβαδῖς 

βίδίεπχοηΐ οὗ {Π6 οοηϊγαβίθα διΐαταβ οὗ [5γδοὶ δηὰ Εάοτι (ν. δ), 
πα ΌΥ ἃ ρΈΠογαϊ ργορἤδοΥ οὗ [5γδο] 15 ἀοπιϊπίοη δηα συς- 

(655 (ν.19). δγ6 δπὰ ϑυδ᾽θοϊς δἰκα βδυρρεβὲ τπαΐ νο δὲ ̓ ς ποῖ 
ΔΠ οὐἹρίηδὶ ραγί οὗ {16 ροθῃι. 

16 ΤΉ οτγβϑοῖα οὗ Βαΐδαπι ἴδ 6 5οη οὗ Βεΐογ, 

Ἴδα οτγδοῖα οὔ ἴῆ6 πηῆδπ. .. 

16 ΤΏς ογδοῖθ οὗ ἴῃ πιδη ννῇο δαδγοῃ ἐπ6 τινοτξ οἵ αοά 

(ΕἸ) 
Απὰ Κηοινεῖῃ ἴΠ6 Κηον]εάρε οὔτ Μοβ Ηἰρα (ΕἸγοη); 
Ὗνῆο βεεΐῃ πε νἱδίοη οὗ [ῆς ΑἸπ ΡΥ (ΘΠ δάἀάδὶ), 

Ἑδίθη ἄονῃ (0), αημαὰ μανιηρ (Π6 αγθ5 ὑποονοζεά. 
171 566 πίτῃη, δυΐ ποῖ πον; 

ΙῬοποϊά πὶ, Ὀὰΐ ποῖ ποᾶῦ: 

Α κ5ἴδγ δίῃ “διϊβεη᾽ ουἍἱ οὗ Ϊδοοῦ, 

Απά ἃ ϑ5οσρίζγα ἰ5 δαί δ 15 ῃ δα ἴῃ [5γδοῖ; 

Απά ἢπς 5πι|1|ἴ65 [του ρὮ {Π6 δπιρῖεβ οὗ Μοδϑ, 

Απά {δὲ “ 5.κ}}᾿ οὗ 411 [ῃῆς 5οηϑ5 οὗ "ργιάβ᾽ (). 

15. ὅοα ν.8,.---1θὰ ο ἃ; ςοα ν.; ἴ'πὸ ὁ ἀοες ἢοΐ οσουγ 

ἴηΏ {Π6 ργδϑϑϑηξ ἰοχῖ οὗ ἴπ6 ργεοδάϊηρ ροθηι.--- 7.6 ζριοτοέδαϊρο 

ΟΓ ἐλο οεέ Πρ] τυυβδὲ ἤδγα πιθδη, ἰῃ οοπίγαϑί, 6... ἴο Ηοϑβ. 
41, τολαΐ σοαά ἔποτος,; ἴῃ βοπηβ πηδᾶβϑαυγα (δὲ ἰοαϑὲ δοοογάϊηρ ἴο 
Ιαῖεγ {8 1ηΚεγ5) αοά ἱπιραγίβ ψῃδὶ ΗΘ Κηον5 ἴο πιδῇ β΄ΘΠΘΓΑΠΥ 

(Ρ5. ο4'0, Ῥγ. 25). [Ι͂ῃ {πὲ ργεβεηΐ οομίαχὶ ἰἢ6 ννῆοϊβ οἷδιιβα 

πιθδη5 παι Βαίδαπ),, δ5 δποίμεγ ψγιῖεσ πῆ ἤᾶνα ρῥὰΐ 1, ἢα5 

Βααγκεποϑά ἴῃ [Π6 σοιιηο1} οὗ αοά, ἀπᾶ σοηβϑαιθηῖν Κῆον 5 παῖ 

οἴπασ 1655 ργίν!]εροά πιο ἀο ποῖ πον (Τ]ΟὉ 158), 2.6. 6 Πα5 
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Ραϊηθά δὶ5 Κηονϊεάσε, δ ἴω ΕζΖγα ἰεγβεῖϊγ δηδ σογγεοῖν 

οοτητηδηΐβ, ΌὉΥ ργορμεῖϊο, ποῖ ΌΥ πιδρὶοδὶ δτγί (νΡ ΠΝ) ὙΥῚΣ 

ὨΌΡ2); ορ. ἴδε {πεδοῦὺ οὗ τἢὲ6 Ηεῦγον ρῥγορῇμοῖβ, Απὶ. “4, 
7εγ. 2418.23.. Τῆς αἀϊνίπα ἤδη Ἕ]γοη, ννῃϊοῃ ννᾶ5 ἃ ἵδνουτγιβ 

ΟὔδΘ τ ϑοπτὸ οὗ {πὸ ἰαΐθσγ ντίϊογβ, οσουγς οἰσοννῆογα ἴῃ {Π6 

Ῥεπίδζειοϊ ΟΠΪΥ ἴῃ δποίῃμοσ βοηρ (1. 425) απὰ ἴῃ Οη. 14 
(Όμαγης, Ογίρίη οΓ τὴ. εαϊΖζον, 83 ἴ.).---1. Τῆς ργορποῖ 
νβίοη 15 Ψ ΏΟΪΥ οὐ πε ἔμζαγε; δα 5665 ἴϑγδαϑθὶ ποῖ δ5 [ἴἴΐ 

Ὧονν ἴ᾿65 Ὀεΐογε ΠιπΊ, 5: ΠΊΡΪΥ πηοηδοηρ Μοδρ, Ὀυΐ ὑπάοσ ἃ 

γαὶρΐν απά "Πυπίγιοιι ΚΙηρ, δοΐι δι ἀδπίσογιπρ Μοδῦ, Ζ.6. 

ἀδρτγινιηρ 1 οὗ ᾿πάἀβροεηάθησθ Ῥγχγανίοιιβ νϑίοῃβ αν γεδοῆεδα 

ἔογνγαγὰ ἴο {Π6 εἰπι6 οὗ ἴπθὸ Ηδῦγενν πποπαγοῦν (σρ. σεγίδιηϊν 

ν., Ὀυξ πᾶνε αἷβο σοηίεπιρίαϊε τΠ6 ἰ5γϑεὶ οὐ {πε ργεβϑηῖ. 

Ι͂Ὶ νῖενν οὗ {πΠ6 βυῦ)εοῖ 85 δπηοιπορα ἴῃ ν., δηὰ οὗ τῆς ἴδοΐ 

{παι ᾿ϑγϑεὶ 15 (86 βυδ)εςξ οὗ {π6 οἵδεν ροεπὶβ (ορ. 2239 'η ρᾶγ- 

του ]4γ), {πῸὸ ργοηοιπβ ἴῃ ὦ, ὃ αἵα ἴο Ὀ6 γεξεγγεά ἴο [5γ86] 

γαῖμογ τη ἴο Ὀ6 ἰγεδίεα δ5 πεδυΐογς (ἐμ μα), 7 οἵ γτείοσγεα Ὁγ 

δηϊιοιραίίοη ἴο [ἢῆ6 5ζαγ οὐ Κῆρ 1 ψῇοβθα δπηογροποα ἴῃ ἢ]15- 

ἴογυ ἰ5 ΠηΘίΔρῃου Δ ΠΥ ἀσϑοσγιθεά ἴῃ ο, ὦ. ὉΤῃα ρῆγαβεβ ηοΣ 

ποῦ δῃὰ ποΐ πϑαρ (ἴδε ἰαϊϊετ, δ5. ννῈ]} δ5 {πῃ ἔογπιχεγ, Ὀεΐηρ 
τεπιρογδὶ ; ορ. [6Γ. 4816, ΕΖεῖς. γῖ, ]οεἱ 116) ἀγα γδῖῃογ ροϊης655 

1655 υϑεα ἴο οοηίγαϑὲ ἴδε βϑγδϑὶ οὗ ἴῃ ἔυΐαγα ἢ {δὲ 

[5γδεὶ οὗ {πὸ ργεβοηί.-- κέαρ λαίψ αγίδθη] Τῆδ ργορπεῖϊο οἵ. 

5 σδγγίεα οἡ ἴῃ ὧ, 6 ὉΥ ἰῆς ρὲ. ἢ ννανν σοπδβοο. ; 566 ὈὨτίνογ, 

7Ζόηδές, 1Ι4ᾳ. ὉΠ νετὺ (711) οὗἉ 30 15 ὨΙΡΏΪΥ αυςϑε οηδοία, οἴποα 

ιἴ ταρ  ΪΑΥΪΥ πιεδηβ 20 ζγεααῖ οἵ 0 ἐγαριῤίθ οὩ; ἴδ ἡδαγοϑί 

ΡΆΓΔΠ16] ἴο 1π6 ργθβδεηΐ υὑϑᾶρῈ 158 ἴῃ [υ«. 551, ποτα ὙΥΠ 5 οοπ- 

ΠΊΟΩΪΥ τοπάεγεα 20 γμαγολ;; Ὁυξ ἴπογὰ αἷθο {πε τοχὶ 5 σογιιρί. 

Βεδά π.δ ΤΠ σοσζΖγο (3) ννὰβ οπα οὗ ἴπῈ ἰηϑέρηιἶα οὗ [68 
κίηρ (Ρ5. 457, Απι. 1δ. 8) ορ. Οη. 4010); νὰ τἴῃ6 ργδβϑηΐῖ 

πλεῖδρῃογίοδὶ 56 οὗ ςζαγ, Ορ. 15. 1412, βεγε ἴη6 Βαδγυ]οηΐδη 

Κίηρ 15. ἰογπιεὰ ““1π6 πιογπίηρ 5ἰαγ, δηά ΕζΖοΐ. 427, νἤθγα 
[Π6 Κιηρ οὗ Εργρὶ 15 ᾿πΊρ ΠΟ ΕἸ σοπιραγεά ἴο ἃ ἰυπλίπαγυ; ἴῃ 

Κεν. 2216 [εἐϑιις, [ῃ6 οδβργιηρ οὗ Πανιά, ἰ5 ταγπχθά “Πα Ὀτγσ Πξ, 

9 ΜΝεγϑοοπυῖγ, Οοεῖ. 

1 Ἐοξεππιά]εν; ορ. δβῆϊ (ἸΠΟΥῚΣ ὩΡ»" ὃ πε Ὁκ πκ). 
 Ἡδηρσϑί., [θη ἘζΖγα, Κεῖ, δις., 1., νοὴ Οδῖϊ, Κα] 5. ἢ. 
Β 58ο ἵγςε., ΗἩαυρῖ, νοη Ο(Δ]} ;; ορ. (ἃ 9 Υ΄. 

24 
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{π6 πιογηϊηρ σαν"; δηὰ ἴῃ Ασγδδίο, νῆες ([ῆ6 σοσπδία νογά 

(..-«5.) ἷἰς 564 ἴπ βανογδὶ πιεῖδρῃογίοαὶ Ἔχργεϑβίοηβ ἴογ ἔπαϊ 

ἙΝ ΠΙΟἢ 15. ρτα- πιηθπί, ἴπ6 ρῥγποα (“21 ΔΛ) 15. ἰογπιθα “δε 

βίαν (2ίςαν-ο͵-᾿ Αγαῦ, τινος. Φ,.,). ὙΠ βυδ)εοξ οὗ 11πε58 6, "ὶ 
15 ἀρδίη θεξὶ ἴδίκβη 85 ἰϑγδεῖ; ἴπδῪ ἀεβοσῖρα ννῆδὲ ἰη τῆ ἔξαγε 

{ἰπ|6 ἰ5γδθὶ ἄοεβ. ἴο Μοαδῦ (ν.}3). [5γδαὶ] 15, ἃ5 οἴϊεη (20}" π.), 

τείεγγεα ἴο ἴω πὸ ϑίηρ., δηά 411] [Π6 πιοῦα δρργοργίδζεϊυ ἤδζγε, 

βίποα Μοδὸ ἰβ8 ρεγβοηιῆδα (πιο 85 [5γδαὶ ἰ5 ἴῃ 15. τὅν' 6) 85 ἃ 
τῇ διηϊτ6η ΕΥ̓͂ 15 δηΐαροηϊδί του ἢ ἀξς ὅτοο ἐθηιῤίος (ΤῸΒ 

ἄἀυ41). Εοτ οἰδεῖ ᾿εγργεϊδιίοης οὗ ὁ, 85 αἷβξο οἵ {πε Ηρῦτειν 

τεχῖ οὗ 2, 566 ρῇῃ!}. ποΐε : ἴῆ6 αδονε ἰγδηβϑίδιίίοη οἵ Κ᾽ γεϑδίβ οἡ 

δῇ δηηδηάεδίοη ὈηΞ64 οἡ Ϊεγ. 4895, τνβογα {Π656 11π65 ᾶτὰ οἰϊεά. 

Τη6 ἤμδὶ ρῆγαςο οἵ 9, πιυιδὲ σοηΐαίῃ ἃ ΚΞ ποηυπὶ ἴοσ Δίοδῦ; 

σρ. 7αοοῦ, 7σγαοὶ ἴῃ δ, 4; αἶδο Ξαονε, δεῖ» ἴῃ ν.18, ὙὍὙῇα συρ- 

ΒΈΒΒΟΙΣ ἴῃ {πΠ6 ἰγαηβίδτοη 5θαηι5 ἴΠ6 δαϑὶ βαζαγάοιβ ἴῃδῖ μᾶς 

θαθῃ οβεζεά; νἱῖδ ἰδ ορ. ἴῃ6 ταξδγεηςαϑς ἴο Μοδδ᾽5β ρῥγιάδ ἴῃ 

[5. 168 2511, Ζερῇ. 219, 966, ἔιγίπαγ, Ρ81]. ποῖ. ΤΠ ϑρθοϊῆς 

γϑίδγεποβ, 1 δῦ, ἰῃ δα ν. σαπηοῖ δε ἀεξαγπιηποά ἢ οογίδιητυ; 

[τη6 α΄ πὶ ἢ  Θαϑγ Ὅ6 ἱπίογργεϊεά οὗ ἴῃ6 πιο ΑΥΟΌΥ 85 ἃ ρεῖ- 

ταδηδηΐ ἰηβιυατοη (ςρ. αη. 4019, ἀπά ἀρονϑ, ν.Ὦἢ, Ὀυῖ 2.6 σαν 

οὗ [ἴπη6 ο ταῖποσ βιρρεϑίβ ἃ βρεοῖῆςο ᾿πἀϊνιάυα]. Ὁ Μοβεῖΐ τνῆο 

να δάορίεά δὴ ἱηάινιυ4]15]πρ΄ (γεξῖ ἡοη- Δ 6551: 410) ἱπΐογρτγε- 

ἰδιίοη πᾶνε σθοη 1 ἴδε ν. ἃ γεΐίεγθηςα ἴο αν ̓ 5 σοπαιδϑὲ οὗ 

ΜοδΌ (2 5. 82); Ὀυζ ἴῃ νῖενν οὗ [Π6 τα! πΊοΩΥ οὗ ἴπ6 σοπαυοτγοά 
{πϑηηδεῖνες (Με 5 751507.) ἃ Ηδῦτονν ροδῖ πιρθξ δαυλὶ 
ΜῈ }} μαναὰ ψυϊξίθη ππ5 οὗ Οτητγὶ᾽5 ἐχροἱῖβι [ἔ, βοινανοσ, ν. 8 
νναγα οτὶρίπδὶ, ἴπθη Ὠανιά, 5 ἴπ6 σοπαπδγοῦ οὗ δοζά ΜΟοΔΡ δηὰ 

Εάοηι (2 5. 8:5... χ«ὔΙΚ. 1ττ168)., νου] δίοηθ 56 6πὶ ἴο δδιϑέυ {ΠῈ 

γοίογθῃσδ. 

Α Μερϑίδηϊς ἱηϊεγργείβδίςοη, [που ρ ἢ ΟὈνϊουϑῖν ὑπο ]]οα ἔοσγ, τνα5 δαγὶν 
αἰϊδομεά ἴο ἴπΠ6 ννογάβ, 45 6 ΠΥ ἱηΐεγ ἴγσγοπι Ε. Αἰ θα᾽ 5 βὶνίηρ ἴο 16 
Ῥϑειάο- Μεβϑιδῇ 1η ἴδε {πιὸ οὗ ΗἩδαάτίδη {πες {π|6 Βατ-ζοκῦΌα, 50» 97 ἐδ 5έαν. 
ϑύυοῦ δὴ ἰηϊεγργείβιίοη 15 ἔουπὰ ἴῃ 9 (Ὀκησ Ὁ Ἐπ᾿ ἘῸ ΚΩΊΓῚ ὩΡΡ Ὃ ΠΟΘῸ ὈΊΡ᾽ 3) 
δηά 1 105. Ῥυΐ ποῖ ἴῃ ἴπῸ ϑαπιαγίίδη Ταγρ. ((ονίον, Εἶτ. 1805 (1), 172} 
Ετοπὶ υϑῖη Μαγίγνγ (2 ἑαίορς σε Τγγρλοηιδ, το6), [σεπεευ9 ((οηΐγα 

" Απιοηρ ἴῃο86 ΨΠηο ἱηίεγργεῖ Ὀοίἢ ς δπὰ αἱ οἵ ἰπδ ᾿ποηδγοῦν ἰὴ σεπογαὶ 
Αγ Ηεηρβι. 

ΤᾺ. Ἐδϑῆὶ, [Ό0π Ἐζγα, Ὠϊ. 



ΧΧΙΝ. 18 471 

Ἤατνεςος, ἰἰϊ. 95), ἀπά Οσγρτγίδη (7 εέζηποσιῖα, ἰῖ. το) οητναγάς, (6 Μοςϑιαηὶς 
᾿πτεγρτγοίϊδιί οι θδσαπια ρσοπεγαὶ ἀπιοηρ ΟΠ γί βιίδη ἱπίογργοῖογβ ἀόννῃ ἴὸ 1771» 
ΜΠ δΩ ἰἃ νν 45 μ᾽] θηροα Ὀγ Νεγβοῆυγ. Θυρϑθαυ θην βδογηα υνυγίϊεγϑ μαναὰ 
τιδιηἰδιηεά (δὶ {πε Ἔπεσε οὐἰ]Ἱοοῖ (πο! ϊηρ᾽ ν. 182.) 15 ΘΩ͂ 8α ἰ5θεα Ὁγ ἴῃς 
ἐνιεϊμδίονι οἵ ἰῆς Μεβϑίδῃ. ὙὍἢ18 νίενν 18 ἀείεηάδεά δἱ ᾿Ἰεηρὶῃ ὃν Ηδεηρϑί. 
(172-181), «πουρ ἢ Πα δα ἀπιῖῖ5 {πὶ 11 15. ἀουδι} νυ μοῖμον Βαΐδβαπι 50 υπάοτγ- 
βίοοά [ἴἴ δἰπιϑεῖῖ [ἢ τῆς Οπγβιίϊδη Μαεϑβίδηϊς ἰηϊαγργοίαιίου “16 βἴαγ᾽᾽ 
ὈδοοΠΊ65 8 ΡΓΌΡΏΘΟΥ οὗἁ “ἴδε 5ἰαγ᾽᾽ βεεὴ ΌΥ ἴῃς Οὔδηϊδὶ Μαρὶ (Μι. 23.950}; 
1η15,, ῬγοῦδΪν δπουρῆ, ἀοε58 Ἰυδῖῖςς ἴἰο ἴπΠ6 πιοβπίηρ οὗ [ῃ6 δνδηρο πῖ, 
ποννανοῦ δ᾽ίθεη ἔγοπι [26 ἰηϊοηζίζοη οὗ ἴπε δυΐῆογ οἵ ἴπε ροεπι. Οη ἴῃς 
Ὠἰϑίοσυ οὗὨ ἴῃς ἱπίεγργείδιίίοη, 566 Ἐδίηκε, 186-204. Ἐδοσηιν νοὴ Οαὶὶ 
(37) 48 ἀγρυςά ἴῃ ἔανουγ οἵδ ρυγεὶγ Μεβϑίδιηϊς ἱηζεγργείδιίιοη. 

411. Ὀ50] (ἃ ἄνθρωπος; ςρ. ν." (8.--- ὍΝ γπ2}} 16γ. 485 πὰρ ὕϑππι. Ὑπὸ 
ἀςπηδηα5 845 ἰἰ8 οὐὈ]εςῖΐ, [ ποῖ Ῥεγβοιβ, αἱ ἰεαϑδὶ ραγίβ οὗ ἱἰῃς ρεγβοῇ (ει. 
μεϑδαάς, Ἰοΐῆ8) Ηδεπος πὰ ἐμαὶ 1ῈΒ πιυδῖ 6 {πὲ ἴτνοὸ δίχες οὗ ἴῃς Πεδά, 
τ... ἐλες ἐενιῤίες, ἰῃ6 [}}] ρῆγαβε ἰῇ ὕγοβε Ὀείπρ ὉΚῚ πκο (ἴμεν. 1957 οὗ 
8 πιὸ (ἴον. 125}; θυϊ (πε ννογὰ 158 υϑεα ὃν ἰἴ5ε] , 45 ἤδγο, ἴῃ (Π6 ρῆγαβε 
πο ΣΧ, [{ 15 ᾿πεγοίογε ὑππαοθϑϑασγυ ΜΠ ἴῃς Νεγϑίοηβ ((ἃ ὁ Ἐ Ζ29) τὸ 
Εἶνε 'κ5 ἃ υὑπίηιε πιεϊδρῃμογίοδὶ βεηβο (᾿δαα 675), αηα ὑπ ϑυ118.0]6 (ἘΠ, 6.9.» 
Ηεηρϑβὲ δηά ἢ ἘΝ.) ἴο γίνε ἴἴ (αἴεσγ ὕπ2) ἴπΠῸ βεῆϑε σοπιπΊ ον Ὀογηδ Ὁγ ἴΐ 
οὗ ςσ1Ὧ6 οὐ αἀἐείγίεΐ οΥΓ α σομη 7}. --- δ] 5 τ ρθΠΥ ἼΡΊΡΥ (οΡ. [6 Ὁ. 485 δὰ {δε 
ΡΑτγα]]εἱ τμο). (πα 9 Ὁ 79 ϑγιπι. γεηάογ ΌῪ νατίουβ νεγθ8 οὗ ἀϊβεγεηῖ βίρηϊ- 
βεδίίουϑ. Α νοῦ 18 το ἀοιδῖ ἰηἰεηεα Ὁν ΜΤ., δηὰ ἐπδὶ ἴῃς βδηης (δαὶ ᾿95 

ἱπιρ] οἀ ἴῃ ἴῆς ἰεχίυδιν ἀουδει ραββαρα 15. 225, ΤΠ γοοὶ Μ' 5 γ3» τῶ, 

δηὰ Νενν Ηεῦτγεν Ἵ)1Ρ) 15 υδεὰ οὗ βουπα8 πιδάάβ ὈὉῪ πιεῆ δηὰ δηϊπ)α 5 (6. σ. 
έο ο7», γοαγ); ἰὼ Ἄσοτγίδίη ροϑί- ΙΓ 1ς. 4] ραβϑαροβ (κε νγ, ἱν. 2918) ἽΡῚΡ 8 4150 
8661, Δρραγοηίῖν 8489 ἃ ἀσηογηηδίϊνα ἔγοπὶ ὙΡ, νυ ἢ ἴῃς πιεδηΐηρ ὁ ὄγεαξ 
ἄοτυνι,---ἃ Βεη8ε ψὨϊος, που σ ἢ ΠΟΥ υπϑυϊαῦϊς ἴἰο με οὈ]εςῖ, 45 Ὀδδη 
ςοπιοηΐν δἀορίεα πεζὰ Ὁ. ἴπο56 νν8ο γείδιη 3} ; 380ὸ Ηεηρβί., 665. (ΖΆ.ε-. ; 

ςρ. αἷβο σεξελ. ἂ. εν. δῤγαεῖξ, 8 12, Ὁ. 37)» Κη. (ἰ. 456 [.).---πῦ 53 053] 
τ Ὀεΐηρ ἴβδίκεη 88 ἴῃς ἤδπὶῈ οἵ Αὐδη)β δοὴ ((ἃ 5. Β΄ ΑΝ.) ((ἡ. 435), τῇς 
ΡὮγαβ56 ϑὰβ ἱπηϊεγργείεα αἦζ πόν οὐ αἱ παίΐοτις (0 ἘΔ9 8}. ὅϑᾶαγος 
(Ε “2. Τίνιες, χὶϊι. 609) υπἀεγβίδπ 8. ἰἴὲ ἴο πιεδὴ Ὡς Βεαδννη, ννῆο ννεγε 
Κηοινη ἴο ὈοΙ Ἐργυρίίδηβϑ δηὰ Βαδαυ) οηΐδηϑ 45 “"ϑυίυ." Βυῖ πιοβῖ ἢανε 
γενδγάοα πῦ 85 δῇ δρρεϊϊδίϊνο, δὰ Ἴχρίδιηθά 1 45- πκῦῦ, νὩϊο ἢ Θσσυτβ ἴῃ 
1,8π|. 4771, δπὰ 8 ϑυρροβεά ἴο ἢανε {π6 δας πιοδηΐηρ 845 δ ἴογ. 489 
(Νεγβοδυγ, Ηδηρβὶ,, Οοτῖ, Ὀι., ευβ8, ΕΝ.) {μὲ β8οῆβα ἰξυ8 γε δα 

(Ξον»ι5 οΥὙ περεμ ἢ ι5 τοὶ ἱπμαρργορτγίδια (ςρ. Απ|ὶ. 22); διυῖΐ ἴἴ 15 ὈΥ πο πιεδῃβ 
εἶδαν ἔγοπι ἰδ οοπίοχί ἴῃ [,8π|. 477 (δὶ πιο δου !Πγ πιοαηὶ ἐμηε. [τ 15 
Ῥτείεγδδϊίς, {Ππεγεΐοτγε (υη1655 [6 γ. 485 Ὀς δάἀορίεα 48 ἴῃς Ὀεῖίες γεδάϊηρ), 
ἴο τοδὶ πὸ 45 -, πὲ ξ 2 γίαε; ορ. Νε. Οον»ιῤ. 451. 

18. λῃά Εάοπὶ 5841] Ὀεσοπλα ἃ ροβϑαβϑϑίοῃ, 

Ληά δεἷτ, δῖ δ θη165, 58.411 Ὀθβοοσηβ ἃ ροξβϑεϑϑβίοῃ, 
ἍΝ ΏΠ6 Ισγδοῖ 15 ρ'δίπηρ 5 0655. 

ΤῊηΐβ πατεῖς ἐγ βεῖοῃ, {Π6 πλοῖα ποίσθδῦ!]α δῇογ ἔπ ργανίοι 
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ΒΟΟαβϑίοη οὗ ἀϊβιο5 (ν. 16:17), (4115. ουεῖάε {Π6 βοορε οὗ 
Βαϊΐδαπι᾽ 5 ἕδγαινν εἰ! ογδοῖς (ν. 14), δηα 15 ἀρράγθηῖν ἴῃ ἢγϑί οἵ ἃ 

πυπῦογ οὗ Ὀγιεῖ ργορμθοίαβ (ἀϊγεοϊοα ἀρδῖηϑί ναγίουβ ΡΕΟρ[᾿ 65) 

ὙΠΟ δῖ δοπλα τπΊ6 οσ οἴῆοσ ἤανο Ὀδοη αἰἰδοπῃοῦ ἴο Βαϊδδπι᾽ 5 

ἰαδὲ ννοτάς. Τῃδ ρεπεγαὶ βεηβα οὗ ἴπῸ ν. 15: (16 Ἑάδοπηῖίεϑ, 

1ὴ6 δηδπη65 οὗ ϑγδαῖ, νν1}} Ὀεσοηια ἴδε σι δ᾽εοῖβ οὗ ἔπ [5τ86]- 

165, ΜΝ 8116 {Π6 Ἰαϊξογ ρυγβαθ {Π|6Ὶ|Γ ν]οϊοτίουβ σάγεογσ. ΤὨϊθ 15 

νογΥ ἀννςνναγαϊν Ἔχργεϑϑθα, δηὰ δυβ5 πᾶν Ὀ6 ΤΡ ἴῃ (πη Κὶπ 

παῖ ““ἢ15 Θηθη 65" (2) 5. ἴπ6 γαπιπδηῖΐ οὗ δὴ οἴπογν σε 
Ιοβὲ [πὰ ; 5866 αδἷβϑο νοῃ (δῖ! (38 [.).---- δ᾽ 2)] 15. πεγα ρᾶγαδι αὶ ἴο 
Ἑάοπι, 85 ἴῃ 1.4. τς"; 5 (ἃ τεδά ἤξα,τ ορ. Οὗ. ν.8, Μα!. 13:4, 

19 Απά πιᾶὺ ἀοπιίηίοη ὃς ἀχογοϊβεά ουἵ οὗ ]δοοῦ, 

Απά βυγνίνοῖβ Ὀ6 ἀσδίτογαά οι οὗ οἰἴ165. 

ΤΈΘ νετγῦ5 οὗ ΜΤ. ἃγὰ ἰγαηϑιεῖνα (7) δπὰ 2 Ν Π})}; ([Π6 συ δ] θοῖςβ 

πχυϑῖ Ὀ6 ἰηάεβη!ϊξα, ἔογ πε 15 -πιοη οηδα βυδ]εοὶ (7]»γαεί, ν. 18), 
ἱπ νειν οἵ {Π6 οἶαιι56 οἱ οὗ )αςοῦ, 15 ἀπδυϊδῦἷ6, δηὰ Ζεοτ- εν 

ἰ5 ΠηΔ ΠΣ 65 ΕΪγ ουὐὐ οὗ {πὸ ατοϑιίοη; πού ἰβ8 ἰξ ἡδίιγαὶ ἴο ρᾶ55 

Ῥδοῖ " ονογ ν.}8 το ἔπ6 τυΐογ δ μἀδά ἴο ἴῃ ν. 7, ὄνθῆ βυρροβίηρ 

{παῖ [6 συΐοῦ δηά ποΐ ἴπ6 ρεορΐθ ἰ5 ἔπ 6 πιδῖη βιιδ)]εοΐῖ οὗἩὨ {παῖ 

ν.) δηὰ ἰπδΐ ν.}9 ἐογπιεά οὔ ρίπδ!ν ραγί οὗὨἩ [6 βδῖης ροεπὶ 85 

ν.Ἱ͵ ΤΏ νοῦβα ἄρρϑδγβ ἴο 6 ἃ ρεησγαὶ ἜἼχρσζεϑϑίοη οὗ βιιοῦ 

Μίεβϑίδηϊς ἤορα ἃ5 15. τιδῖ ἢ ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ {πὲ ἰδῖογ ρτο- 

ἢ δοῖο5 : ἴξ σοηπίοπιρίαϊεβ {πΠ6 τνογ ἀ-τνιάα ἀοπιηΐοη οὗ ϑγδδὶ 

απά {Ππ6 νἱοίεης ἀαδίγιοιϊίοη οὗὨ 411] νῇο ορροβὲ 1ἴ (ορ. 6... Μῖὶο. 
ς8, 158. 6ο, Ἔβϑρβοίδιυ ν..3, Ζεοῆ. 125). Ὅῆε ἀεῖδιϊς ἀγα πδῖιυτ- 

ΑΙΪν οὔϑουτγα: οὗ [πὸ ὁ ἔννο ἱηπϊεγργεϊαϊοης δίοηθ ἠξεά ὃ6 

πιεηιοηδά: (1) πιᾶὺ ἴμοβα νῆο αν δβοδρεά οἵ ὅεα ἔτγοπι 
{π6 ορϑῃ οουπίγυ Ὀεΐογε ἴπ6 σοηαυσγοῦ ἴο [ἢ6 οἵἴ165 (Ἴ» σοἱ- 

Ιοοσῖῖνα, 85 ρεγῆαρβϑ ἴῃ 5. γαωῖδ, ΪοὉ 2412) ἔος γείασε (ςρ. 05. 

105) Ὀ6 ἀεδβίγογβθά; οὐ (2) ὋΝ 15 ἴῆ6 ΟἿἿΥ οὗ [Π6 τυΐοτ, νἱΖ. 
Ζιοη (ερΡ. Κὄπ. 11]. 2046): ἴδ ΜΝ) ἰ5 βίγ ον ράγαῖϊαὶ ἴο 

ΣΡ Ὁ ἴῃ 1ἴπὸ α. Ἐνναϊά ἴς 5ο οοηδάσηϊ (παῖ {Πϊ5 βεοοηά 5 ἴῃς 

τῖσμτ ἱπξογργαίδϊζζοη 845 ἴο Πηά ἴῃ {π6 νοῦβα ἃ ὑργοοῦ οὗ υάφοδη 

ογἱριῃ οὗ {ῆ6 ογδοῖς (}πἀγὸό. Α' Δδιδι. Ῥίδσοπδοδ. χὶ. 202). [ 
ν.19 θὰ οἷοβεῖν σοπηδοϊδα νυ ν.18. Ἣν πιᾶν Ὀ6 {Π6 οπἰεῖ οἷν οὗ 

᾿ξά4οπὶ, οἵ οοἰ δε νεῖν 411 (Π6 οἱἐ165 οὗ [Ξ ἄοπι. 

ΦΎν ἢ ΚΚοΙ!. 
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48. Ψου (Ἅ4]} γεδοηκξίγυςϊς [656 νογϑος (ἢ .9--- 

ΣΙ ὈΥῚΝ ΠΡ 
ὙΡΚΌ ὙΠΟ ἼΣΝ 
νη πῦν ὑμ "ΟἽ 
ΟΣ ΞΡ," ὙΡ 

ἼΤὨΏ:15 15 ργείεγδαοϊς δὲ ἰεαϑὶ ἴο {πὸ βἰπϑίατς Ὀυΐ 1655 σοπιρίεῖς τεσοηβίγιοσίοη 
ἰη 5207.---18. π΄} 80 ροϊηϊεά πεγε οηἷγ, δπὰ πεγὸ 5. πα5 πῦνν; ἴῃ 8) ἴῃς 
πιογα ἔγεαυδηῖ π 15 πα ϑΕ ]ρ 5 ΔΌ]ς. ---19. τΉ}} ἀρος. ἱπιρέ. ἔγοπι ΠΥ (45 
Ρ5. η28). ΤΠϊβ 15 ργείεγδα οἷς ἴο ὙΥ}, (οτς) σῪλαϊὶ σοηες ἄοτυν (35 ὦ 9 πὰ 3 (8). 

20--94, ἘΠῚ, δἰ χίῃ, δηὰ βϑυθηῦῃ αὐΐθτδῃοθ8.---Τ 656 ρῥγο- 
ποῦυπος ἐπε ἔδϊα οὗ ᾿Απιδίεἰς (ν.39), Καία (ν. 31), δηὰ ϑβοπὶα 
οἴμεῦ ρεορῖε ογ ρεορί6β (ν. 3), ὙΠεν ἀγὰ ἀϊβεηριπηεα ἔγοπι 

τς ἔουγ ρῥγεσδάϊηρ Ὁν πεῖς ργεδί Ὀγανιῖυ, 50 ἴδ 845 ἴης ΠΙΠ 

Δηα 5ιχίἢ δα σοποαγπδά ΌΥ δι. δα ἀ!τοηδὶ ᾿ηἰγοάποΐογυ ρῆγαβα 

(- .. δὲ) σπῶ λ6 δατο .. .: γεῖ ορ. ν.2 221 2318), ἀπά ὈΚ οοηϊαΐη- 

πο 20 ταίδγεησα ᾿νῃμδίανογ ἴο ΜοδΌ οἵ δηγίπίηρ θα δὲ {Π6 πιοϑβῖ 

Δῃ ᾿πιρίϊοὶς γαίδγοηοα ἴο ἰσγαοὶ. Ὑδεὶγ ροβιτοη πόζα 15 σἴγδηρα 

ἴῃ νίανν οὗ {π6 ογηιβ οὗ ν.3, Ῥδγὶν οἡ ἔπεβα στουηάβ, ραγΪν 

οη ἴδ στγοιπᾶ οὗ βρβοῖῆς τγείδγθποαϑ, 84 αἰ δγεηπὶ οτρίη Πᾶ5 

Ὀδθη αἰἰγιρυϊεαά ἴο ἰῃε56 Βηδὶ ογδοῖΐθϑ ΌΥῪ αδἰπιοβέ 411] πιοάδγηῃ 

βομοΐδγϑ. 

9.0 Ὦν,, Που55 (Οεεελ. ον 475.3 Ὁ. 214), δη. (ΣΦ "1. 208), σογη. (Ξ τι} 8 
63), ε. (Οο»ῃρ.3 χ13} ορ. 461), ᾿ς ἵν είίε-ϑοῆγαάεν (ΣΦ έν. 5 ρ. 292), Κυς., 
Βαςοοω, Ὁμεο., Αἀαϊβ (Σὲ. 462), Καϊίβοῆ, ναη Ηοοπδοῖκεσ, ΟΗ. οΟοεί 
τιδὶηίδι πο {Π6 ἀηὺ (ρ. 821}; Ῥυϊ τῇ 7εὲ Ομαδθ 7Τεςί. οῤπέσωτο ουεγρεδοὶ 
(εά, Οοτῖ) ἰᾷς νεγβεβ γε γεζαγάβά 845 δη δαἀάϊίοη. 

ΤΠἼδ ᾿ηϊογργαίδίίοη οὗ ἴπ656 Ὀγίοξ ογδοῖος, {πογαΐογθ, πιυβῖ 

ῃοῖ Ὀ6 ρονογηδά ὃν 16 δϑϑυπιρίίοη {πὶ παν οτὶριπαϊεά αἵ 

1Π6 5δπιὲ {ἰπ|6 οὐ αηᾶδεγ [ἢ6 584Π|6 οἰγουτηδίδησαβ 845 ἴΠ6 ἰοηρ ῈΓ 

οὔδ5 ΏΙΟἢ ρῥγεοεάθ. [ἴἸηΐογίυηδίεϊυ Πεῖγ Ὀγαντ, σοπιθίηςά 

ὙΠ βανογδὶ σίγαηρο δηά βυβρίοίοι5 [εαΐαγαϑ ἴη ἴΠ6 ταχῖ, τα άθτβ 

δηγτῃῖηρ Δρργοδομίηρ οεγίδιπίν ἢ 6 Ἰηϊεγργαίδίιοη οὐἱ οὗ 

[86 ιοοῖίοη. ΤΠη6 ῥγεβεηΐ ἰοχὶ 15 1π δϑοπὴς ρίδοας ιιηϊηΐε]- 

Ἰεσὶθ!]6. ϑοπια αἰϊεσηδίϊνες πρῃς ὃ6 τυ]εά οὐἍ ἐξ 1π6 ἀδίε 

οοιά 6 ἱπάεροη 6 ΕΠῪ 65 Ὁ Π15Π644, θυ 11 οαπηοῖ. 

20. 4πα λ6 βσατῦ “4᾽πα16 5] ἈΑΥΑΙΥ ἴπ ν᾽ϑίοῃ (ορ. ν.17,Ἐ Ῥυϊ 
ταῖμεγ ἃς. πε δαά ργονίουβὶν βδϑϑὴ Τ ἴῃ ᾿νῃοΐθ οὐ ἰῃ ρατὲ ῃ6 

μοβκῖβς οὗ ἰϑγδεὶ (224: 233 247); 80 ἴῃ ν.3, Βιυῖ {π6 ρἤγαβο, 

“ Ἡξεηρϑῖ., Ενν., Κεῖ, Ὁ} 
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ὉΠΠΚῈ {πὸ ἐο]Π]Π}ονηρ, απϑπαᾶ 26 ἑοοῖ τῷ λὲς αἵοοοιγοσ ανικα Ξαζξά, 

[ογπλβ. Π0 ρατί οὗ ἴδε σεριΐαγ ᾿ηἰγοάμποίξοτΥ ἔογπλια ργεῆχαά ἴο 

τΠ6 ρτγεορδαϊηρ' ογδοῖθϑ (237: 18. )48: 1), Ου ἴπ6 γεβυσηρίίοη οὗ ἴδε 

5δπογίογ ἔογηία ἴῃ ν. 5, βεθ Ῥεΐονν. [{ 5 βοδγοθῖν πδοθϑϑαγΥ 

ἴο ἱπέεγ ἐπαὶ {πὸ ψγιϊοσ οὐ δἀϊζογ [πουρῆϊ οὗὨ πς ᾿Απιδϊ οἰκιζες 

8ἃ5 ταϑίδεηΐ οὔ νδηάδογίηρ Ε. οὗ ]Ἰογάδη, ἔογ νίεννβ. οὗ [δ8 

ΝΕρθΡ, ἴο νμῖοῃ οἴπαῦ γεΐεγθησαβ γείοσ ἔπε ᾿Απηδί εἰσ ες (1379 

1448..4δ᾽ 1 5. 30), ἵνεζα βσυρροβεά ἴο ὃδ6 οὈδίαϊπαδία ἔγοπι ροἰπῖϑ 

ου ἴῃ Ῥίβρδῃ (Ὀι. 4,345). 

ΕἸγβὶ οἵ [Π6 παίΐοηβ 5 ("ν45) ᾿Απιδί οἷς ; 
Βαυΐζ [5 15ὲ 5ἢ41] 6 (15) υπίο ἀεϑιγαυοξίοη. 

Τἤογα γα πὸ νογῦβ, δηά, σοηβθαυ θη γ, ποῖ ἄνθη {16 5!ρῃξαοςξ 
Ἰπαϊοδίίοη οὗ ἴθηβθ. ζρε οὗ ἐλ παΐιορις (ΝΣ ΤΠ ϑεΣ, α'5ο Απὶ. 
61 7) πιδδηϑβ "ποσΐ σλοῖοθ (ορ. 1 5. 1ς5, Απὶι. 65, ]οῦ 4013), απὰ 
ἤδγθ Δρρδύθηιϊυ 7:05} 2οιοογγμ οὗ ἐψδ παΐϊοριδ : δύο ᾿Απιδ οἷς 
Ὥδνοῦ ν»ὰϑ ΠΟΙ, 50 ἔαι 85 ἰβ5 Κηοννῃ, νᾶϑβ ἰΐ ὄνθγ, ν 6 ᾿ξ 
οχίϑίθά, 50 δοοοιηΐϊοά; δεῖ ἰδίος ἱαριδηάδαγυ οὐ βοιί ου5 ἤᾶγγα- 

{|ἰν65 οὗ ἀποίθηϊ Αγαῦδῖο δυΐμογα ἀδϑου θεά [Π6 ᾿Απιδί οἷς ες 85 
ἃ τηρῊΥ στᾶοθ. Ὁ ὙΠ ἀχργεϑϑίοη ἰ5 ΡΑγΕΪΥ ἄτα ἴο ροείϊς δχ- 
ΔΡῬΕγδίίοη, ραγ ΪΥ ἴο ἴἢ6 ἀδϑῖγα ἴογ 4 νογῦδὶ δηξποϑὶς τὸ 
[Π6 οπιΐπουβ ρδᾶγα οὶ (ἸΠΠ). ὙΠ ἱπΊρ]οξ δ] υϑίοη ἴο Πα 
Ροινεσ οὗ ᾿Απιαϊεῖς ἴῃ ν.ὔ 5. ἐοχίυδιν ὑποογίαϊπθ. ὙΠ αδἱίογ- 
ηδῖῖνα γοηάθγιηρ, 256 δερίηηίηρ, ἴ.6. ἐλ νιοϑέ αποῖθριζ, οὗ ἐλδ 
ηαζίογιδ, 15 ἂρ αἰπϑὲ (6 πα] ορΎ οὗὨ Απὶ. 6], σοῃῆϊοῖβ ἢ ΗΘΌσενν 
{Προγὺ (αη. 3612), δηὰ 15 σογίδιην ποῖ ἴο Ὀ6 βιιρρογίεα Ὀγ δε 
σογγαρί ραββαρῈ 1 8. 278 ( εγα τεδά ὈδΘΌ ἴοσ Ὁ,.})}0). Αβϑυπ- 
ἱηρ ἴπ6 Μοβαδῖο διιπούβῃρ οὗ {Π6 νϑῦββ, βοπΊα (6... Κα 611) ἢδνα 
δχρίαιποά [ἢῃ6 ρῆγαβε ἴο πιεδᾶη {πὶ ἢγϑδέ παίΐοη Ψνῆο ἔουρῃξ 

ἀραϊηδί [5γδ6] (Εχ. 1738:).--- Ἱῖς Ἰας ἸΠΣΠΝ ; 566 2390 ἡ. ; 2}6 
ἡεέμγο οὗ ᾿Απιαϊ εἷς ἰῃ σοπίτγαβσε υντἢ 5γ6]}᾽ 5 αΐυτα (2310) νν1}] 
Ρε ἀοείγμοζίορ : (π6 Ἡδῦτγανν Θχργθϑϑίοη 15 ΝΟΥῪ βίγαηρε (Πρ. ΡΏ1]. 
π.}), Ἐπουρὴ ρογῆδρβ ἴπ ἴπεβὲ ΒαΥΘΪΥ ἐχργοϑϑθα δπα οΌβουγο 
νοῦβο5 ποῖ ἱπ]|ροβϑῖῦῖθ. Οἤανηθ ργόροβθβ, 922 ἐζς ζαςί ριαϑι 
Ζάορε σλαὶὶ ὥεεέρον (ἼΞ ὉΠ), “Απιδιεῖς βυβετγααά ββνεγεῖυ δὲ 
{π6 μαδηᾶβ οἵ Ὀο(ἢ 548] (1 5. 15) ἂπά Ὀαδνιά (1 5. 30), δηά, 
Δοσογαϊηρ ἴο [6 ΟΠτγοηϊοίοτ 5 νι άθποθ, ννὰ5 δχιογημιπαϊθα ἴῃ 
{π6 {ἰπ|6 οὗ ΗοζΖεκίδῃ (1 (ἢ. 4425, δ5 ρεπεγαῖν ἱπτεγργοίοά; 

5 ΝΟΙάοῖτο, 2 6 Αρ»ιογέξογ; αἷ5ο ἘΔέ, τ,ϑζ 
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"σχεῖ 566 ΖΦ). 237). Ὅτ. 2517. Ξοδγοεῖυγ ργονεβ ἰπδὲ “Απηδί εἷς 
Ἀν85 511} ὁ ροννεσ οὗ ἱπιρογίδηος δὲ [πὸ επὰ οὗ πὸ γί οϑηίΐ. ; 

ἴω 8 πιο ἰδοῦ ραϑβϑαρὲ (Ρ5. 837, ηοΐα σεδαΐ ἃ5 ἀεβηΐϊηρ τΠ6 

ἀαἴ6) ᾿Απιδί εἰς 15 ργαβυπιαῦῖν υϑεά ἔογ σοπίοπρΡΟγΑσΥ δ ΠΊ165 
οὗ Ιβϑγδοὶ, 8495 ατγεεῖς δυίμποιβ οἵ ἴπε δίῃ οδηΐυγΥ Α.Ὁ. υδ6α 

ΘΟΥΓΠΙΔη5 ἕοσ ἴῃς αοίῇῃς (Νό]α.).--- υάρεα ὃὉγ 15εἰ, 1[Π6 ογδοῖα, 
τῃ6η, πιᾶὺ δα ἃ ρίορῆδου οὗ ᾿Απιαίεἰς᾿ 5 ἀεϑίγαοιίοη τυ ]]6 δς 
γεῖ [58 ροννοῦ τῦῶᾶβ ὑηργοκθη (2.6. Ῥείογα ἴπ6 ἰἰπηθ οὗ 840]), 
οὐ υγίηρ᾽ [5 ἀδοϊηα (ἔγοσι ἴπ6 {π|6 οὗ 54} οπιναγάβ), οὕ ἃ 
γεϊγοβρεος (9 βδυρρεβίεά ὃὉγ Εχ. 1718) αἴτεγ ᾿"Απχδί εἰς 5 ἀδβίγαο- 

τοη. 

21. ΜῈ 1ἴη6 α, ορ. ν.290.͵- ΤΗΣ λίοη τος δὲ τἰπγεβ τγδηϊκεά 

ἃ5 ἃ ὑὈγδποῦ οὗ {πε ᾿ΑἸπα εκιῖαβ (1 5. 156; απὰά βεὲ Μοοῦβ ου 
]υ4. 11δ); δἱ {ἰπ|Ὲὲ5 ἴδ ἀρρϑαγῦ πηοϑί οἱ βεῖν δϑβοοίαϊθα δηά 

Οοἡ ἔγιθηαϊΥ ἰστηὴβ ὉΠ Ιϑγδεῖ, ἀπά ἀβρθοῖδ!ν [πάδῃ (1 8. 

27}9 ηοἷϑ, Τυά. τἱδ .3), ὙΠΕΥ ἃγα σΈπογα! ν δϑϑοοϊδίοα στῇ 

1ῃ6 Νοροῦ, δου ρ ἢ βοπια δὲ ἰεαϑί, βεραγαίϊῃρ᾽ ἔγοπι {Π 6 πηδίηῃ 

βδἴοοκ, ἰουηα 4 Πποπια ἴῃ ἰἢ6 αἰπίγιοϊ5 οὗ ἴῆ6 Νοτγίδοσγη [5γϑδοὶ- 

1{|5ἢ γῖρὲ5 (]υἀ. 417 524); ἴῃ {πὸ γμείοσγίοαδὶ 11ςὲ οὔ ὅη. 1519: 

ἴπον ἤρυγα ἀπιοηρ [Π6 ρεοορίες οὗ Ὁδηδδῃ ἴο ὃὈ6 αἰβροςϑθϑϑοά 

Όν ἰβγβθὶ. Τὴ ρϑηῖς ἔογπι ζΖὴ6 Αθριέξα (2) 81) 15. βδγε υδεὰ 
σοἸ αοεἰνεῖν 85 ἰῷ 1 5. τοῦ ,οῦθ; Ὀυΐ ἴῃ {πΠ6 ροδηὶ 1561, 45. 1 

]υ 4. 411, τῆς ηδίοηδὶ παπα Καὶη ([)}) 15 υδεὰ. [Ιἡ Ἡδθῦτγεν 

Καΐῃ 15 [τἀδηίῖοαὶ ἰὴ ἔογα ἢ Οαιη, Αἀδηι5 βοὴ. Οη [15 

ἸἀδηΥ ϑίδαάβ Ὧδς ἰδγρεῖν Ὀαβθά ἃ ἡυπρογ οὗ ἱηζοσαοβίϊηρ 

βρεουϊδίίοηβ οοποογηϊηρ ἴΠ6 Κροηϊίες, ἔ-- ΟΥ τ[Πῃ6 ἔοιις [ἰπ65 οὗ 

6 ογδοῖθ [6 ἢτγϑδί ἔννο γα ϑ ΠΟΙ ΘΕ σισγαιρ [ογνναγά. Τα 

{πϊγά 15 1ῆ6 54πι6, Ὀαὶ αὶ πΠ6 ορεηΐϊηρ οοη)πηοίίοη 15 564 ἴῃ 

Δ ΘΧΙΓΟΠΊΕΪΥ τῶγα δηα βξοπιαννῆδϊ βιιβρίοιουβ βθῆβα; ουὖΐ οὗ 

{πΠ6 ἔουγί ἢ Ὧο0 τϑδϑοηϑῦϊα πιθδηϊηρ Ὧᾶ5 ανοῦ γεῖ Ὀεοη ἴδρτ!- 

τηδίεϊν οχίγδοίθα, 

218 Ἐνοτ-ἀυγίηρ' 15 (ἢΥ Βαδιαιίοη, 

Ὁ Απᾷ ρἰδοβά δπιοηρ {Π6 ογαρϑ [ὮΥ πεϑί: 
5 Βυϊ γεῖ Καίη πιιοῖ Ὀς ἀεδίγογοά ; 

ὁ ον ἰοηρῬ Αβἤῆβῃυγ 5141] σᾶγγυ [μδὲ οδρίϊνε. 
Ω, ὃ ἀεβογῖθε {πὸ Καοηϊξαβ 85 βανίηρ πῃ {Π6 γοοῖκβ ἰποῖγ ΠΡ 18- 
τοἢ5, νι οἢ, Ὀδίηρ᾽ ᾿ἱπδοσαβϑιῦ]α ἴο ΘΠ 6Π|165, ἃγα φυδγεπγίηρ; 

" Ζ471 7. 1894, Ῥρ. 250-318; ςρ. ΟΒαγηθ᾽ 5 γί, “" Ὁ δίη " ἴῃ 2.21. 
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ορ. Οδδάϊαϊ᾽5 ἀδβδογρείοη οὗ Εάοηὶ (ν.3). Ιη Οδὐδά. ἴδε ἔσστει 
μπϑϑδέ 156 βυρρεβίεα ὃγ {πΠ6 ργενίοιβ ἥριυγε οὗ ἴπ6 νυἱίαγα : Παγε 

1 15 υϑοὰ ἴο ναίη ἃ ραγοπηοπΊδϑίῖδ (ἐ γιριο δα τε ἐὰν ποοέ: βρη Ξε 

Κη). ὙὍὙῃθ ψνογά δυθγ-μγίπρ (Ἰ}}) 15 υϑεὰ αβρβοῖδιν οέ 

2ογεμηΐαί ψαῖοτ (566 Απὶ. 559, Ὁι. 216 ἢ Ὀτίνεγ᾽5 ποξε 
{Ππ6γ6) : ἴπδ ταπάδγιηρ οὗ τῇς. Νεγϑίοηβ (ἃ ὥ, ΕΝ.), σσοηρ,, 15 
ποῖ ργϑοῖβαε. ΗΠ {πΠ6 ῥγεβεηῖ, ορ. ἴῆ6 διπηΐαγ ρῆγαβα 1 

]6Ὁ. 4919. [11π65 ς 4 5πουϊά, 'ἴπ δοοογάδηοα τυῖ ἢ τπῸ σόπογαὶ 
ἴδον οὗ ἴπ 656 ογδοΐθβ οὔ ἄοοπι), οοηΐβ!η ἃ ἔγδηϑιτοη β' πηας ἃ 

{πᾶΐ ἴῃ ΟΡ. ν.δ : τ1πΠ6 Καηιῖαβ {ΠῚ Τποιηβεῖνθϑ ΤΟΣ ΟΝ 

πονογίῃοϊθϑϑ παν οᾶπηηοΐί δβϑοᾶρα ἴδ ἀεδβίηθαά αἀδείγαοίοῃ. 

ΕἸπαγ, ἐπεγεΐοσγα, ὈΝ 5 15. δὴ εγγοζ, οὐ ἴπ6 οοπ)υποίϊΐοη 15 

υϑεά Ποῖα, αἰϊπουρὴ πὸ περαῖΐϊνα ἢδ5 ργεοδάβά, 85 8 βἴσοῃν 

αἀνεγβαίΐίνα (ΒΌΒ. 4754); οὐ ψὰ πιυδὲ στεραγὰ [πὸ ὅ δἃ5 ἃ 
νἱγίαδὶ πορδίϊνο, 2ίασσαῖ ἐμ ἐλ γοοΐ ἐς ἐὰν ποϑεί, απ ζλογοζογε 

ηοΐ 10 ὅθ ἑακόη; ὅμέ πευεγέλεοϊεσςς . .. (Κὅὄη. 11. 4729). ὙὙΠε 

ἴοχί οὗ α΄ σδη οἠἷΐγ ὃ6 ἰγαηϑίαϊεα δ5 ἀρονε; ΠῸ ἫΣ τηδδηβ αὐτὰ 

ταΡΌΪΑΥΪΥ (Ρ5. 45 749 γοῦ 8057 1) κει τολόη ἢ Ποτο ον; 

σοΟΠΒΘαΌΘΠΕΥ ταηάδγιηρα δυο 85 τολοῦ ΟἸσΘ, πρ}211 ἀγα ἸἸερὶ- 

{ἰπιαῖθΘ. Βαυΐῖ {πῸ ἰοχίὶ σγεδ!γ γε 45 ἢῸ 56 η56 : )]., ἔο]οινίη 

οἴδαογβ, ἱπίδγργεῖβ ἤοτῦ οηρ ἢ 5ο. 11 ἴ Ϊαϑ!ῖ! ὃ Αἀσλελῃ τοῖἐ 

ἤηδΙΐγ σαγην ἔλθα σαῤέζυε, ἀπὰ 50 πιαῖτα οὗ ἴῃ66 δὴ υἱΐεγ δπᾶὰ ἢ 

Βυΐ {πουρῇ ἴο υ5 Απϑγγία πᾶν ἀδῆπα ἃ ρεγοά ἰὴ Ηεσρτγενν 

ἰδίου, νου 4 Ηεργαν ψυογ ἀδῆηθ ἃ ζαΐατα ρογιοα ἰπ 

ἃ Ῥτγορδείις βαγίηρ ΟΥ̓ ἃ πΊογα γαΐδεσγεησα ἴο Αϑϑυγῖαῦ Τδῆα 

ἀγα ἢ 15. {πΠ6 ἰα5ὲ οἶδιι56 15 ἢ0 γΘΡΪΥ ἴο [ἢ6 φυδοίοη, δ ἤοτο ζονρ ἢ 

ΤΠ6 ἰοχὲ πιυϑσὶ Ὅ6 πιο οἵ 1655 οογγυρῖ; δυΐ [ῆ6 σογγυρίοηβ 

᾿ς 8Γ8 δηοίοηϊ, ἔογ [ῃ6 Νογϑίομϑ ᾿ηαϊοδία πὸ γοδὶ]ὶ ναγίδίοηϑβ. 

Ομεγης ὉΥ ἃ γϑαάϊοδλὶ, ρυγεῖγ οοπ]δοίυγαί δηά, ἰδεγείογε, αυϊα ἀποογίδιη 
εὐιεηἰδιἰίοη Κι αὶπ8 ροοά βδεῆβεὶ δὲ γεηάεγβ ἴδε αϑί "πὸ, Σάορε σλα] δεαΐ 
ἐπ ῥίφοες ἀξ ατοε  ἑζιρ Ὡ Ὁ θσν ΟἽκ). ἩΗοπιτηεὶ αἶσο ἐπιεηάβ που ρὮ 1655 
ταῦτ Δ}, τυῖῖ ἢ ἴῃς τάβϑυϊ]ῖ τ[Πδὲ Π15 ἰγδηϑίδίοω ἰαθουτβ υπάον βοπὶς οὗ (δε 
αἰ ΒΠ συ] ἰ 5 ργεβεηίεά ὃν τΠπ ἰγασ! τοδὶ ἰοχί : ἢε γεηάεγϑ ἴδε ἰδϑὲ ὑνο [1η65 
ἰδυπ: απᾶ γεΐ Καΐν σλαϊῖ δοίονιρ' ἐο᾿ δον (ΠΏ »" ἴον “Ψ29) ; δηὰά ἄσεν ἰογιρ᾽ τοὶ] 
τ ἰαξί Αελελμρ τοὐῦ σαν ἐλεε (ἴῃς Ἰζεηϊ(6) εαρέυε. Ἡοαιπιοὶ υηᾶεοτ- 
βἰδηθ Αβῆϑδυγ ἰο πο 5Πυγ ἴῃ Θουτ Ῥαϊεβίίης (4η δαυδίΐοη ἰδδῖ οσδηηοὶ 
Εϊ ρῥγοβοηΐῖ ὃε γοραγάεα 845 πιογὰ (ἤδη ἃ Ὠυροίμεϑιϑ). ΕὉΠ]Ἰ ον ὺρ 8 
“υρρεδιίοη οὐ ΔΙ μπαυβοη 5 (ρρι.8 451) (μαΐῖ Καοηϊΐ τῇδ ἤεγο πιθδ 

Ναδαίςδη, νου Οδ]]} (421.) ἐχρίαἴπβ (ῃ6 ροἊπὶ νυ τγεΐεγεηςς ἴο δίἰειηρίβ 
οἵ ἰβς ϑεϊευςϊὰ οπιρίγα δἱ {πὸ Ὀερίηπίηρ οὗ ἰῃς τά Τσεηΐ. Β.Ο. ἴο βδυράθ 
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Θεῖϊε; ἰΠ6Ὼ Ἵ2Ρ (50 τοδά ἴον Ὃ2 ἴῃ ν. 33) δηὰ Ὅδκ (Ξ συγ) τὸ ἔδγῃβ ἴοσ (ἢ6 
ἴννο Ὠδῖνεβ οὗ ἰῃε Θεϊειυςϊά επιρίτε βεραγαϊεα Ὁγ {πὸ Εὐυργδῖςβ. 

20. Ἴ2κ Ἴ] ν.39,. τἷν 158 ἃ ἔογπι οὗ Ἵ υϑεά πιδίην, οὐ Ἔοχοϊυβίνεῖν, ἰὼ ἰδῖος 
Ῥοεῖγυ (19. 26' 6ς 8, Ῥ5. 8118 οδὸ το4 55 1,213. 16. γχκηγ8, οΌ γὶ 2οδ); ἴἴ αἷϑο 
οσσυγβ ἰῃ ἴῃς οοιιρουπά “νῦ3. οἷς δα8 Ῥεδὴ τοραγάεα 859 ἃ Ἵοϊϊεοῖδνε 
(ερ. ὙΦ ἴω ν..3), οὐ δὴ δρϑοίγαοϊ (Βαγίῃ, Λ.3. 8ὶ οϑα : δραϊηϑὶ {Π|8, 5δες Κδη. 
εἰ}. 2439); ἰῃδη {Ππ ρῆτγαβο πιϑδηβ εχ ΠΥ τρρζο ἐλό ῥεγίοδλέηρ ΟΡ:65, ΟΥ̓ τερε 0 
ἕεςέγμοίοι. ὍΏδ δὕβεποσ οἵ ἃ νΌ. ἰη {Π18 ἴη6 158 δἰπιοϑδί ἱῃίζοίςγα 8. ΤῊ 5 
νν 85 ἔεϊς Ὁγ ἴῃς Νεγβίοησ, νῃϊοἢ δεεπὶ ἴὸ να δααά (ἢ6 σοηδοηδηΐβ οὗ ἰῃς 
ΡὈτεβεηῖ ἰοχί Ῥείογε ἰμεπὶ, Ὀαΐϊ ἴο πᾶνε τεδά ἴμεπὶ αἰ εγεη!γ. (ἃ (ἀπολεῖται, 

ν. 35 ἀπολοῦνται) ραταρῆγαβοβ ; 5 γεδβ ἼΝ ἽΡ; ὁ -ὐο ΣΝ .-ῷ.ὦ 

(ν. "5 0,53} δΔηά δἰ πη δυῖγ ζ70 .---Δ1. Ὁ05) Ῥασγί, ρδ85.; 6.-Κ. γ3323,.--.:22. 

ὝΝ ΠΌ Ἵ»] 5 Ὄσκο ἽΡ ; (ἃ (πανουργία) τεδ ΠΌ ἽΡ 845 ΠΟ. --- 2} ἔετη. ἢ 
ἴδε Ὠδπιὸ οὗ ρεορῖε ; ςρ. ΖΚ. Εχ. 1233, δηά δε6 Ο.-Κ. 122}. 

23. Απαᾶ λδ ἰοοξ τ, εἴς.] (χὰ 8551 π}}1ἴ68 ἐδ 15. ἱπίγοάιοίοῦν 
ἴοτιλυΐα ἴο ἴποϑα οὗ ν.3 δηά ν.Σ γ ρὑγεῆχίηρ, σηπα ΔῈ ϑατῦ Ορ' 
(ἀ" σορ; ερ. 247 (ἢ. ὙὍηα ἱπβογίίοη ργορδῦϊν ἀερεηάς οἡ 
2138. δδ 1{561{ ἃ ἰδΔἴ6 δὐϊτοτίαὶ ἱπτογροίδίοη. Οἤαγηα δηὰ ϑίγδοκ 

βδυσρεϑὲ (Ππῖ ἴπΠ6 τ Ποῖα ᾿ηϊγοάδυοίοτγγυ ἔογπιυΐἶα ἤδγα 15 δῇ Ἰηΐοῖ- 

Ροϊδίίΐοη, δηά {παξ ογρΊ ΠΥ ν.31-24 [ογγηθά ἃ βίηρθ ροβῆι. 
ΤΠ 5ῃογῖ ροϑηὶ οοηπϊδίηδά ἰῃ ν. 3. αῃ 6 ἰγδηβίαϊθά τνογά 

ἔογ ννογά, Ὀυΐ τεδά ἃ5 ἃ ψνιῃποῖθς 1 15 πιοϑὲ δινκιναγαϊΐνυ δηά ὑη- 

ΠΔΓΌΓΔΙΪΥ ἜΧργοββθά, δηά ἴπεγο ἴς ΠῚ |16 ργοθ Ὀ" Υ δαὶ 8ΠΥ 

ἱπιεγργοίδίοη οὗ ἴπ6 ἰαχί 845 1 οἰδηάς, οὐ 858 1ἴξ ἢδ5 Ὀδδη νδτγὶ- 

Οὐδῖγ οπιοηεδά, γοδοῖος ἴπ6 ογίσίηδὶ πηδαπίηρ. Τα ρῥγεϑθηῖ 

ἴοχὶ βοδζοεῖΐν ἀρρϑῶζβ ἴο Ὧδδ 5αἰ15Π6 ἃ ὉΥ οἰτουτηδίδηοαϑ δδγίϊοσ 

πδη ἴπ6 ατοοῖϊς ρεγοᾶ; 85 δππιοπάεα ὃν Ομεγηθ, ἰδ οδη δαγαϊν 

Ὅα ἰαῖοσ ἤδη πε Αϑϑγγίδῃ ρογιοά, νυν ἢ 116 Ἡοπιπιοὶ 50 οπηεησϑ 85 
ἴο πηαῖτα 1ἴ, ἴῃ 15 ἰυδρπιεηΐῖ, ἃ συϊίδῦ]6 ὑγοάυςϊξ οὗ {πΠ6 δρὲ οὗ 

Μοβεξ. 

ΎΠ6 εχ ς᾽ ἰοχὶ ΠΊΔΥ δα ἰγαποϊαϊς ἃ 85 ἔο]]οὐνϑ :-ῷ 

ΑΙἴΔ5 1 τνῆο 5881} [ἵνα αἴξαγ ἀοά αιίῇἢ δρροϊηϊεά δ᾽πὶ3 
Βιυῖ 5ῃϊρ5 ἔγοηι ἴδ ἰδ οὗ Κις ηι 

541] δή ΑΞ ΞΏυν, δηά 5841] δϑήιος 'ἜΒεσ: 

Απηά δα 4ἴ5ο (58.411 θ6) υπῖο ἀεδίγαυσθοη. 

ΤΠ 15 ΟΟΠΙΠΊΟΩΪ υπάετγοιοοά ἴο τθδῆς σιν ἴογγιδῖα τν}1] 
Αϑϑυγία Ὀ6' ποῦθ ν"1]}} ἐχρεοῖ ἴο Ἔβοᾶρα δοσ ρονεγὶ γεῖ βῇῆβ ν}}} 

ῬοΓΙΞἢ δὲ ἴδ ἢδηάς οὗ ἴδε Κιτπι. 47,16ηγ Οοά λαΐᾷ αρῥοϊγιέρα 

ἀῤη }) ἴον 186 ι1ιδ6 οὗ Ὦ" 20 αῤῥοΐγιέ, 5Ξε6 15. 447, ΗΔ». 112; δηά 
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ἴον ἴ86 υ86 οὗ [Ὁ (ἴῃ ἸΘΦΌ), ψ Ὡ οι ἰ5 ““ ΤΠ ΕΗ͂Υ αἴ" (ΒΏΒ. 
5856), 566 ἴεν. οΣ", 5. 447, 5. γ17, Ὅδη. 1133, Τῆε πκυβῖχ 
λἀΐρε ἰβ σΘΠΕΓΑΙΎ υπάογβίοοάα ἴο τεῖος ἰο Αϑῆβδυγ δηὰ Ἕδεγ 
πιοηςοηδά ἴῃ ἴΠ6 ποχί ν. ἀπά γεραγάδα ἤεγα 845 ἃ 5ἰπρῖἊε ἄεα 

(ςορ. ν.᾿᾽ 1451 11η6)ὴ. ὙὍη6 βυ ΠΧ πρὶ 6 τεαίθα 85 ἃ πουΐοτσ, 12 
((ὰ ταῦτα), ἐ.6. ννο 584] βυγνῖνα τυῆθη αοά δρροϊηϊβ τυδδὶ 15 
ἴο ἔο]]ονν.---24. 5.125] ΟὟ 15 υϑϑά ἴῃ {Π|5 βεῆβα ἴῃ 15. 3322}, ΕΖεῖς. 
4095, Τδη. 1139, ΕοΥ ὈΝ 5 τοδάβ ὈΝΝΝΝ}" (ορ. (ἃ ἐξελεύσεται) 
-- ἕλεν («λαϊῇ οορ!θ ομέ; 5. Ἔ ΖΦ εῖνα Ὀοτῃ τλΐῥε οὐ δροοῤς ἀπὰ 
ἃ νὉ.--- γον ἐλε εἱαδθ 97] σοαςί (ΑΝ.) 5 δὴ δγομιδίβπι ( Ξξ ςδζε). 
ννΊΣ Ἢ τὸ οὐδ, ορ. ΡῺ" ὉΠ) Ἵν 9 “411 {π6 οἱαδ οὗ τπ6 ννδὰγ 
]αὈΌοῖς " (ΠΏ ει. 451), ἀπὰὰ ὉΣ ΠΩΠῚ γιὲ τε “ἃ ἰαηά ννἱάς ἴω δοζὰ 
αἱγοοίϊονς᾽" : 566, ἔυγίμογ, ΒΏΒ. 49οὅ.---ΑἸέζ6] τ[ῃ6 ΗςΌ. ὈΣΩ 

οΥ Ὦ" ἘΞ 15 ἀδγινεά ἔγοπι 9, 6 πδηΊ6 οὗ ἃ ἴον (πη τ. Αὐζοπὶ) 

ἴῃ Ογργιβ ᾿νῃϊοῦ 15 ἔγδαυθηςῦ πιεηιϊοηεά ἰῃ ἴπ6 ῬΒορηϊοίδη 

᾿ῃϑοσροηβ." ὙνΠΠ τΠ6 Ἡδῦτγονν ἴΠ6 Κικίίηι γαηκεά ἃς 8 βοῇ 

οὗ Ϊανδη, 1.6. ἄγεεςα (ορ. ᾽Ἰάονες τα ̓ 'Ιάξονες -- ἸοπΐΔη5) ; 566 
απ. 1οὐ. [ἰ ἄστοθβ ἱτἢ {Π15, [Π δῖ ἴῃ 15. 242} 123 ΚΙτεπὶ ἀρραᾶγϑ 
ἴο πιοδῇ [πΠ6 δὶ ίδηΐβ οὗ Ογργυβ. ἴῃ }6γ. 210, ἘζΖεϊς. 2γὅ, 

Κιτπι 15 υϑεα τπῆογα ΙΔ ΕἿΥ οὗ ἴπΠ6 νΝνεϑίδγη πιδγιπ|6 πδίϊοπς 

("τῆς 1516ε5 οὐὗὁἨ Κιιίηι,᾽"" ὈΤ5 "Ν).} [αΐἴογ [ἃ 15 υδοὰῦ Ψ}} 
δρδοϊῆς τγεΐογσθηοα ἴο οὔδ οσ οἴδοσγ οἵ ἴῆεϑε δ δϑίδγῃ ἡδίϊοηβ ; 

Ὥδη. 1139 γρίογβ ἴο ἴῃ6 Ἐοπιδηβ, 85 τ γρμἶ ρεογοοϊνεά, δπὰ 

1 Μδς. 1 85 ἴο {πΠ6 αἀτϑοῖκβ. Βοίμι Ὦδη. 1180 Δηά τ Μδςο. 11 ἀρρθᾶγ 

ἴο 41|1ιἀς ἴο {π6 ρταϑεηΐ ροθπὶ, δηὰ ἴπυ5 σῆον ἢον 1 ννὰ5 υπηάετ- 

βίοοά [ἢ ἴῃς 2πᾶά ςδηΐϊ. Β.ισ. Ορ. {π6 τεπάογίηρσ οὗ ἴπ6 ρῆγαβε 

ἤδτα ἴη Ἐ), συορΐοριξ ἐπ ἐγίογίόες (6 Πέαἰϊα. 1 τῆς ροεηὶ Ὀ6 45 οἱά 

85 ἴῃ γίἢ οἵ 81 σεηΐ. Β.0. “" 5ῃ]ρ5 ἔγοπι Κιτεπι᾿᾿ πᾶν πιαϑι 

βῃ]ρ5 Ὀδδγίηρ Ογρτγίοϊῖ πη  Π6Γ5.---αδ ἴα ἰοχῖ δίδπάβ, {Π6 ἢγϑοὶ 

ἴνο [ἰπ65 οὖ ν.32' πιχυκί (45 ἴῃ ἴΠ6 ἀῦονα ἰγϑηβϑδίϊοη) ἔοτπι ομα 
βεηΐεποα (ποῖ, 85 ἰη ΕΝ., ἴννο)ὴ. Βαξΐ (Πϊ5, που ρἢ ρταπιπηδῖϊο- 

ΔΙ ροβϑιῦϊς (Ὀ τίνες, Ζρδος, ὃ 1224), 15 Ἔχίγεπιεὶυ ἀν κναζγά; 

ὉΟΒΒΙΟΪΥ, υη1655 ἴδε ἰοχῖ Ὀ6 Ἔνθ πῆογα οογγυρῖ, ἃ νΌ. βδυοῦ ἃς 

5, 8ες, Φ.9., (75. τοῦ (οἴμες γεΐεγεηοαβ ἴῃ [1620 αγοκὶ, δογάςξενε. Ἐρῤέρτ. 

209ζ.). ἍΝ. Μαχ Μῦν (4: ἐθη μ. Εμγοῤβα, 445) Ξδυρ,εβὶβ δηοίπεγ ογ βίη οὗ 
1Π6 Ὡδπ16, Ὁ Π3: Ἡπ|[65. 

Τ Ορ. 705. 44π|. ἰ. 61 (οη Οη. το) Χέθιμος δὲ Χεθιμὰ τὴν νῆσον» εἴχεν" Κύπρος 
αὕτη νῦν καλεῖται" καὶ ἀπ᾽ αὐτὴς νῆσοί τε πᾶσαι, καὶ τὰ πλείω τῶν παρὰ θάλασσαν 

Χεθιμ ὑπὸ ᾿Εβραίων ὀνομάζεται. 
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ἸΝ 2) (τλαῖζ οο»δ)ὺ) Ὧὰ5 ἀτορρεά ουζ. Ὑἢα ννογάς γα υπδογϑιοοά 
ἴο πτοδῃ : ἴπῸ Κιτ|1πΔ 5}41] ονεγίῃγον (Π6 Αϑϑυγίδη δπιρῖγθ Νὸ 

ονογίῆγον οὗ ἴδε Αϑϑυγίδη δπιρῖγα ὈγΥ ἴπΠ6 νΝνεβίδογη τυ π|6 

Ῥδορΐεβ 15 Κηοννῃῆ. Δαγίουβ υπῃϑδιϑίδοίζογυ δοϊυτ!οης οὗ {πὸ 

αἀμππουϊ τ πᾶν Ῥεοη οἢξεγεά (5εα ὨΪ.). Τῆε πιοβί ἱπίδγοϑίϊηρ 
ἰ5 {πὶ ννοἢ ἢ45 ϑαϊιϑῆεα δἷϊκα βοπὶα οὗ ποβε ῆο δοῖά {π6 
Ροοπὶ ἴο 6 ἃ ργορἤθου οὗ ἔδαγ ἀϊβίδηϊ δνθηΐβ, Ἐ δηὰ βοπιὸΐ νῇο 

566 Ιη 1 ἃ γεῆβοϊζιοη οὗ πιβίογιοδὶ ὄνθηῖβ. Ἀσοογάϊηρ ἴο [ἢ ]5 

᾿ηϊογργεϊδιίοη, 1ὴ6 ροεπὶ γαΐεσβ ἴο {πΠ6 ονογίηγον οὗ τῆ6 

Ῥεγβίδη δρισα ὉῪ Αἰθχδηάεγ [πα ατεδῖ (ορ. τ Μᾶς. 11); ἴη ἴπδὲ 

σΑ56 Αϑῆβυσ πεγα δ5 ἴῃ ΕΖγ. Ο53 πεδὴβς ἴῃ6 Ῥεογϑίδη δπιρίγα. 

[τ [8 ἱπιροϑϑιθὶε ἴο ἀεδίογπιιπα [Π6 ργϑοῖβα βεῆβα οὗ ἜΡοεγ ἴω 

1Π15 οὔβουτζα ροαπὶ; ἰδ 15, ποννανθγ, δ᾽ τορι ῖθαγ ἀη 1 Κεῖγ τη δὲ 

1 πιοδῇβ Ζλδ ἰσόγοιος ((); ταῖδεγ ἴμδὴ {Π15 [ἴΠ6 σουπίγυ 
Ζορθος ἴῃ6 Επρϑτγαῖεβ (7; ορ. 7οβ. 243).---ἀ πῶ ἀξ αἰδο] ἃ5 ἴῃ 

ἴπ6 ἔτγϑε 26, Αϑῆβμυς δηὰ ἜΌογ ἀγὰ γτεργάεά 85 ἃ βἰηρίβ 1468. 

ΤΠ οὈβουΓΙ Υ δηα ἱπργοΌΔὈ ΠΠῊὙ ΟΥ̓ ἰπΠ6 ἰοχὶ ἀγα δυο! θη ἵγ στοδὲ ἰο 
ἴντα επτοπάδίἝίουη ; υηΐογίυηδίεϊγ (ἢ σογγυρίίοη οὗ ἴδε ἰοχί 18 ποσὰ δηῃςίδηϊ 
{Πδη ἴῃς Νεγβίοηβ, απα δπιεηάἀδίοηϑ πιαϑὲ Ὀ6 σοηϊεοίζωγαϊ] δηα, σοηβοαυδηῖίν, 
αηςογίαϊη, Απιοηρ ἐπε πιοδὲ ἰηϊεγεβίϊηρ 18 δἰ οὗ ὮὉ. Η. Μάϊον (216 
Ῥγοῤλεοίφη ἐπ τγεν ὥγεῤγιηιρίολθη ογηε, '. 215 ἔ.; ορ. Οἤεγπε, Ζα. (1806) 
τ. 778). Ης που]ά γεδα ὑκοθ ἴον ὃν ἸΌΡΌ, δηά ροΐϊηῃξ Ὁ} ἰηβίοδά οὗ Ὁχ; 
ἴῃυ5 ἴῃς ἤἦγδι πὰ Ὀδοοπιαβ, “41ας5} τὖἂδᾶο εαπ δωγυίυέε οὁ77, ϑλανε αἱ, ἀαῃὰ ν.3 
ἔοτείε}15 ἴῃς ἀσδίγυοίίοη οὗἩ 5ῃδπ), Αἱ δί ἰῃς αηάβ οὗ (ἢς Κιαζιῖπι, Αϑϑγγία δπὰ 
Ἑδεσ. ϑῃδην δὶ 15 ἃ ϑίαίς ἴῃ ΝΌΝΝ. ϑυγία πιεηιἰοηδαὰ ἴῃ {δε Αβϑυγίδῃ 
ἰπβϑογίρίίοηβ. ϑδύοα ἴῃ ογιἰςῖδπὶ (2 αγὴ}) Αἶ δέ. Ῥ. 241 ἢ.} ροϊηϊβ ουἵ (δι 
ϑδ 8} 4 85 ΟἿΪγν ἴῃς Απϑγυγίαη Ὡδπιὰ ἴοσ ἴπε αἰϑίγιοί, 86 παϊϊνθ παπιθ5 
Ὀεῖηρ Υδ' αἱ δηά αυγρυπ.. Τα ργοροβεὰ ἱηίογργείϊδιίϊου οὗ ν. 3} 15 δἰορειδογ 
ἐπηρτγο 8 Ὁ]6. 

ΟΠμενης 5 ἐπητεηάκδίίοη (5.12. 7Ζέριος, χ. 490) 19 ἔδγ ἴοο ξυροίμειςδϊὶ ἴο ὃς 
Ῥτγοῦδοϊο, ἰπουρῇ ἃ Ηοῦτγον ἰοννατγάϑ ἴῃς επὰ οὗ ἴῃς 8(ἢ ςεηΐϊ, πιρῃὶ ρο5- 
ΒΥ πᾶνε τνγιϊθη τ, ἨΗοπιπιεὶ (Α“πο. Πεδ. 7γασ. 2458.) τοι Ὁ"Ὲ 
(σπεξα!ς) ἴον Ὃ "κ, δικονῸ (γ0ο»η' 20:6 πον) ἴου δὰ ἸοσΌ, ἀπὰ ροϊπίβ ὈῪ (τά 
εαἐς) ἰαϑῖθδά οὗ Οσ, ὙΤμα ροοπὶ ἤδη Ὀδοοπιθ8 ἃ ργορἤοον οὗ δε ἱηναϑβίοη 
οὗ ϑουΐϊπεγηῃ Ραϊεβιίης (ἈΠ βῆ Ξε 58.) Ὁ νυ] οαἰβ δια Ἰδοίκαϊβ, ἐν 4. νυ]ὰ 
Ὠογάε8 ἔγοιῃ ἰῃῆς Νογίῃ οὐ ἔγοτῃ [ῃἢς 564). Ποῖ ογ ἐπα ργο Δ ΌΠΥ οὗ {Π 15 
ΒΌΡ ΡΈΒΓΟΣ 15 85 βῖοδί 88 118 ἱπριεηυ αν, ἴΒῈ τοδάεσ πᾶν Ἰυάρε ἴος Ὠἰπιβεῖῖ, 

ῦ. Βαϊαῖς απ Βαΐδδπὶ Ὀοϊῃ ἴδεανα ἔπ6ὸ βσροῖ ψῇογα ἔπον 
δά 5Ξἴοοά ἰορείμεγ, δἀπὰ Βαϊδδπὶ γεΐυγπϑ ἴο Ἦϊ5 σουπίγΥ (ςρ. 

ν.11 η.}; οἵ. 418:16 Εογ 1Π6 ρῃγαβθβοίορυ, ορ. 6. 1888 ,,,ὶ, 

" εϊχϑοῦ (ρ. 121 2.) δηά 1, εἰρη 2 (45 οἰϊεὰ Ὀγ Βἰπιλ, 
1... (οι. 
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ΧΧΥ͂. Το Ἑςπαρίογ ἀϊν! 65 ᾿ηῖο ἔουγ βεοϊΐοῃβ οὔ νοῦ τῆς 

ἰἷαϑῖ ἴγοθ γε οἰοβεῖΐγ σοηηθοίϊθα ἢ ομα δποΐμεσ. (1) Τῆς 
Ιςγδοῖ ες ργονοῖζα Ὑδῆννε 5 ἀηροῦ ΌΥ {πεῖν ἱπηπιογαὶ ἱηΐοτ- 

σουγϑα ἢ Μοαρὶίς ννοπιεη δηά ὉΥ πεῖ νογβῆιρ οὗ Β8.δἱ- 

Ῥεΐύτσ, ν.1. δ. (2) υτίπρ ἔπε ργορζεββ οὗ ἃ “"ρίαρυςε᾽᾽ (ν.8}.9. 
ορ. ν.δὉ), 4ῃ 5γδοῖῖα Ὀγίηρϑ ἤοπια ἃ Μιάϊαηπιία τνοπηδῃ ; ἴδεν 
ἂἴα ἴακδη ἴῃ ἴπ6 δοῖ δηά ἰδίῃ Ὁν Ῥπίπεμας, ν. 69 (ορ. ν.}5). 
(3) Εον ἢ18 Ζεδὶ, Ρῃπθῆδϑβ 15 ργοπιϑεά ΓὨγουρ ἢ ἢ15 βεεὰ εδἴδγηδὶ 

Ροβϑαςϑίοη οὗ {πε ργίθδιποοά, ν. 0.18, (4) ἔογ {πεὶγ νας, τῃς 

Μιάϊδπιίαβ (ορ. ν.5) ἀγα ἴο 6 5 τίθη ὉγΥ 1π6 σγδϑὶῖεβ, ν. 16 18 
(ορ. ο. 31). 

ϑαοίίοη (1) 18 ἃ ἔγαρτηθηΐῖ; [π6 οσαγγγίηρ ουὖξ οὗ ἴπ6 ἠυάτοῖαὶ 

δχϑοιυίίοηβ σοπιηδηεα ἰη ν. "ἢ 15 ποῖ γεοογάβα, ϑϑοίίοη (2) ἰ5 

αἶβο ἃ ἔγαρτηθδηΐ ἰδοϊζιπρ τῆς σοπηπιοησετηδηΐ, οὗ πλυδὲ δᾶνα 
τεϊαϊοὰ {π6 οιἱῦγοαῖς οὗ {πὸ ρίαρσυυα δηὰ [ππ δϑϑθπ] ηρ οὗ {πε 

Ρεορΐβα δἱ ἔπε ἰεπὲ οὗ πγχεείίηρ (ν.6Ὁ). ὙΠα εὐϊΐοῦ τῆδυῪ ἢᾶνα 
Ὀδδη ἰδἀ ἴο υπϊΐα [656 το δ} }Υ Πμεϊαγορηθοῦβ βἴοσιθα ὉγῪ πα ἔδοϊ 

{πὲ Ὀοϊδ τοίοτγεαά ἴο [ϑγδθι 5 σοηηδοίίοηβ ΨΠ ἔογαίση 
τνοπΊδῃ. 

Μν.1-δ 19 ἀεγινεά ἔγοπι 7Ἑ; ν. 18 ἔγοτῃ Ρ (που ρὴ ποῖ δητίγεῖυ 
ἴγοπι Ῥῆ). ὙὍῃὲ πιοῖϊνα οὗ ν.1 δ 15 οδαγδοίεγιϑίος οὗ ΤΕ ; πόα 

ΥἈΠινοἢ ἰ5 ῥγονοϊκαα ΌΥ [6 ψνογϑῃὶρ οὗ οἴποῦ ροάβ (οΡ. ἔχ. 

44.416 2083), ἀηὰά {πε οτἶπτα 15 ρυηβμδα Ὀγ ἴπε Ἰυάρεβ (Εχ. 1 8518.) 
ΤΗΣ πιοῖϊνα οὗ ν.6 18 ροϊηΐβ ἴο {π6 αρὲ οὗ Ρ; ἴπε δίῃ ἰβ ἰηἴογ- 

σουγβα Ἴῆ ἐογεῖ σὴ τνοπΊδη (ορ. ΕΖγ. 10); ἴξ 5 Ῥαηϊϑῃοά ὃγ τῃΠ6 
βῆ. Ὑῃα 5δπιῈ πιοῖϊνα ἄρρεδγβ εἰβεν θοῦ ἴῃ Ρ (σπ, 2δδι- 
281.9). 

ὙΠ «ἰγῖ6 οὗ ν. ΕἾδ Ο]ατῖν ροΐπῖβ ἴο Ῥ; ποῖα, ἐμ2ε7 αἷέα, τὴν ν. δ. (ορ. 15 
π.); κ ) νον Ὅν. ο. Ἴ2Υ ν.10. 16 (ΟἩ]. 185}; πειὸ ν. δ. 18 (ορ. 1457 η.}. 
Ιη ν.}"5, 459 ραγίίουΐας ἱπάϊοαιίοηϑ οὗ [Ε, τοῖς ΠΊΠ' ἢκ ἽΠῚ ν. ἢ (ορ. εαἱ 081}. ἡ.) 
δΔηα ποτ κκ ΠΝ ἢ νος 

1-5 (Ε}. 110 151:86110608 ἃτ0 δοὰ πσθὰ ᾿ηἴο [80 ὙΤΟΥΒΕΐΡ οὔδῃοῦθοτ 
δοὰ.--Ἴτ 15 Ὀγοῦθδῦϊε {πὶ πα οαὐϊίογ οὗ 1Ἑ ἢδ5 ἤαγα σοπιθιπεϑά 
εἱδπηθηῖβ ἔγοι ἔννοΟ 5ἰ πγ΄ δίοσγιοϑ ἰη  δηά Ε; ἔοσ ν." δηά ν.ὅ 

ΔΌΡΘΩΓ ἴο οσοπῖεοπιρίαίϊε ἀἰβαγεηϊ πιοάθβ οὗ ἀεδίῃ (566 ποίβϑ5), 
δπὰ ἴω ν.; οἶδιιβϑοβ 5 δῃηὰ ὁ ἧδνε ἴπὸὶ βυποηυπΊοιβ βυ ]οοῖβ 

()ογαεί, ἐλ6 ῥδορί6) νυ ιϊοῖ ἀρρθαγ εἰβθινῃοσα 85 8 γϑϑυϊε οὗ 

οσοπηρ!]Διοη (141 2οἱ η.). 
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Απαῖγϑ5 ἴῃ ἀεί} οαπηοὶ Ὀς σατο τὨγουρ ἢ νὴ ἢ οστγίαϊηίγ. ΜΝ.  δηᾶ 
ν." οὈνϊουκὶν νὸ ἱορείπεοτ, δπὰ ἐΐθ ἡμάᾶρσες οὗ ν.δ τδΥ Ροΐπι ἴο Εὶ (ερ. ἔχ. 18). 
Τῇ ν." οαπια (ργεβυμϑΌ]}γ) ἔγοηι } : ἢ ν. 3 οΡ. Εχ. ,44}5() (ΓΗ. τεῖογ 
ν..Δ. 8. δῖὶ᾽ο Ε;, δᾶ ν.}}» 3. 30. 4 0 ]. 

Ιῃ οπδ δοοουηΐ (1) ἴπε Ιβγδο 5 ἀγα ἰδ ἱπίο ἰάοϊαΐσγυ Ὁ 
{Π|6Ὶτ ᾿πιπιογδὶ ἰηΐσγοοιγθα ἢ ἴΠ6 Μοαθὶῖϊα ψοπιθη, Ὀαῖ {Π6 

506η6 δηὰ [πε παπιὰὲ οὗ {πὸ Μοδρθιΐῖε ροά δε υπάεβηξά; [ἴῃ 

τε οἵπες (ΕἸ, {π6 βοεπα 15 ϑῃ{ῖπι, ([Π6 ροά 15 Βαδὶ Ρεοζ; 
Ῥυϊ (Π6 οἰγουπιδίδησες ἰεδάϊηρ ὕρ ἴο {πὸ ἰἀοΙδίσΥ δα τοῖ 

δίνεη. 

1. Απῶ 7 εγαοὶ αδοιϊ] 20] 2ι2δ. 8. ἥςγαϑὶ αἶϑο οὐσουτβ ἰῇ 
ν.85. 40.δ: οἵ, δἔῴε εοῤίο, ν.ἶν' 3. ὦ δηά 216 ολτάγορ" οΥ 7-γαοὶ 
νὨοἢ Οσσὰγβ 5 {{π|65 ἴῃ ν.δ 18 (Ρ).-- 7), δλέξίηι] ἴῃ 6 πᾶπια (ἰὴ 
Ηδρτεν ἢ (Π6 γί.) πιεδης 2.6 ἀεαοία ἐγόος. ἘΕτοπὶ 5} 1{{1πῈ 
7οβῆυδ συ ὐβεαυθηῖν ἀεβραίομαα ἴῃ ϑρίθβ (105. 21 κἱ [Ε). [Ιὴ 

4339 {πε ρἷαςσθ 15 πιεπιοηδά, ἀπά ογ 115 ]ΠΕσ ἡαπ)Ὲ ΑΌ6Ϊ- ΘΠ πὶ, 

845 ἴδε αϑςῖ ςἰδίίΐοη οὗ ἴῃ6 ἰϑγδθ165, δηὰ δ5 δἰζυδιίθα ἢ (86 

ϑδίερρεβ οὗ Μοδῦ. Ηκσποε 251} 15 [ῃ6 ρᾶγδῖ]εὶ ἴη 1ΕἙ ἴἰο 221 ἴῃ 

ῬΡ. Τῇδ οχδοί ἰίε οὗ 58}: πὶ 15 υποσγίδϊη ; ας 1 ἀρρδδῖβ ἴο 

Ὀ6 ἰἀδηΐιοδὶ νι ΑΙ, νι οἢ ἀδτινθά 115 πδπια ἔγοτι ἴῃς γί 

ρατῖ οὗ ἴπε ἔ1]] ἤᾶπηε, ἀπά, δοοογάϊηρ ἴο Ϊοβερῆι5 (4{π2. ἵν. 8), 

ν. 11), ννᾶ5 βιἰυδιθὰ ὅο βἰδάϊα ἔγοπι ἴπ6 ]ογάδηῃ. ὅϑοπὶῈ ἢδνε 

βιιρρεβίεά ἴῃς ἸΙΔοης βοδίίοη οὗ ΑΌ1]4 νν11}} Κεΐίγξη. Ἐ Βυῖ πη ΔΩΥ 

οαβ8 δῃΣ επὶ Δ ἴῃ ἴῃς σουηῖγΥ τυ ἢ, δοσογάϊηρ ἴο Ἐ᾽5 πᾶγγδᾶ- 

ἴἶνε, ννᾶ5, δὲ ἴῃ ἔἰπι6 οὗ [6 Ηδῦτεν ᾿ηναβίοη, οσοσυρι!εά Ὀγ {86 

Απιογῖῖεβ5, ΨνὯο 1|δὰ τνυγεβίβά [ἴ ἔγοηι ἴἢ6 Μοδϑιῖεβ. ΟὉοηβθαυθηῖίυ, 
οἰϊδογ [ἢ ᾿πϊδγοουγβα οὗ {π6 [σγδεὶ ἴα τυ ἢ τπ6 Μοδοϊζα τνοπιθη 

ννᾶ5 ἰοοδῖοά, ἴω ἴπ6 βουγοθ νῆσησα ν.1Ὁ. 3} ς ἀἄγδινῃ, ἕδτ βουΐῃ οὗ 

ΘΒ ηι, οὐ [15 δουγοα γεργοβοηϊοα ἴπ6 Μοδθὶϊοβ δ5 ἰἰνίηρ δἱ 
ἴῃ6 εἰπιθ, ψνὨοῖμογ ἴῃ [811] οσσυραίίοη οὗ ἴπΠε σουηίγυ οἵ 85 ἃ 

5 δ]εςοΐ ρεορίο, Ν. οὗ (Π6 Ατηοη.---. 4πῶ ἑλεν οσαἰοα ἐλ6 ῥεοῤἕο 
2ο ἐδδ ταογίβοϊαὶ γεαςίς οΥ ἐλείγ φοα] Ῥατιϊοϊραίϊοη ἴθ ἐπα ϑδοτγὶ- 

βοΐ] ἔδαϑίβ 15 [π6 βεαυοΐ ἴο πε ἱπιϊ πον ἢ 1Π6 οσηδη, ποῖ 

ἴῆ68 σδιι56 οὗ ἰξ, 45 {π6 ἱησογγεοῖ γθηδογίηρ οὗ ΣΡ ΠῚ ἴῃ ΕΝ. (“ἴον 
ἴΠ6Ὺ σΔ]]εα ἢ Ξξυρρεςίβ. ΤΏ6 Ψοπιθη ποῖ υππδίμιγαν σα πιπΊοη 

{Π6ῚΓ ραγαπιουῦα ἴο {πεῖτ ἔδαϑίῖβ,  Ὠ1ο, δοοογαάϊηρ ἴο δηοίθηϊ 

οιϑῖοπι, σνεῦα ϑδογι ῇοϊαὶ οσοδϑίοῃβ; ἴῃ ραγίδκιηρ οἵ (ἢθ δασι 

 Βιυϊΐν, σεοσ. τιό, 2653. 
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16 ΙΞγαθ 65 Ποπουγεά [π6 ροά (ορ. 4.». Ὠϊ. 15 ἴ. 11-9ὼ Ἐχ͵ 
411, Τυά. οἷ. Τῆς ρμοά δὺς Ποποιγεά ἰ5, ργεϑυδΌϊυ, 

Καεπιοβῃ, ἴπε ἡδιϊοπαὶ ροά οὗ Μοδῦ (2133); πε ρίυγαὶ (πη Ν), 
ΜὨΙΟἢ σου ὃς τεπάετεά 2λεγ ροώς (ΕΝ.), 15 υδεά οὗ Κεπιοϑὴ 
ἴῃ ]}0ἀἃ. 119. τ Κι. ττϑ; ἃ 5ἰηρὶς ἀδιγ 15 οἰεαγίγ ἱηϊεπάδα ἴῃ 

ν.δ. δ᾽ Ἤστγα ἴἴ 15 παπιοα Βδ΄δἱὶ Ρεΐοσ. 1 νου μαναὰ Ὀδθη αὐ 

ἴῃ δοοογὰ ψΠ [π6 βεηιπηεπς ὄνεη οὗ {πΠ6 βύδοὶῖας δὲ δὴ 

ΘΔΙ͂Υ ρΡεγίοά ἴο ψνούβηῃΐρ Κεπιοϑῇ οἡ ἢἰβ ον ταυσ ΟΓΎ (ςρ. 

6.9. 1 5. 2619), ὙΠΕ ψΟΥΒὮΙΡ 15 ἤθγα σοπάεπιηεά, Ὀεσδιι5ε {ῃς 
νοσ εἰπε γ σοηβίἀογοά {παῖ {πὶ εγγϊογυ ἴπΠ αυεϑέϊοη Πδὰ 

αἰγεδάγ Ῥεσοπὶα Ὑδῆνθἢ᾽ 5 ΌῪ γτιρῃΐ οὗ σοπημαβῖ, οὐ ἢδά ἀϊς- 

οδγάδα ἴπ6 ἀοοσοίγίηα {πδὶ. δῆννεῃ πρῖ ΟΠ Ὀ6 ψογϑῃρρεα 

ἴῃ δϊῖ5 οψη ἰδαπά, ὙὍῇε τγεοοϊ]εοίοη οὗ {πεῖς ποπιδάϊο 116 τηδῪ 

Ὦανα δεογνοὰ ἴο ἵκβαρ αἷϊνα δηάὰ αἀδνεῖορ ἃ ἴαγρεγ νον οἵ 

ὙδῆννοΠ᾽ 5 δοι νυ; ἰη {π6 τὶς ογ Ηἰ5. δηρεῖ Υδηνθῆ δοσοπι- 

ρδηϊεά ἴμ6 ρεορίε ἔγοπι ρίδοα ἴο μἷδοβ δηά, Ὀεΐϊπρ ἴῃ {δπεῖτγ 

τηϊάβι, ἀδπιαπάεα παι ἴΠΕΥ σῃουϊά ννογϑῃϊρ ἢ0 οἴποῦ ρνοά (ἔχ. 

2418 203).---ὃ. 7Ζλε δαΐ αἱ ογ 2 έε ο7] (Π|6 {Π||6 τα βθπλ 165 ἃ πιιπηθεσ 
οὗ αϊνίηα 1165 ἑουηά ἰη Ῥῃορηϊοίδη ἱπβϑογριοηβ δηά ἴῃ της ΟἹἿ., 

50Π16 οὗ νΠΙοΟἢ πᾶνα θασοπια Ὁγ ΔΌΡτγανίδίϊοη πδηη65 οὗ ρῥΐἷδςαξ ; 

ἴμυ5 Βαΐαἱ Μεΐοη, ογρηδν ἃ ἀϊνίπα {{||6, 15 αἷθο υϑεά 825 ἴΠ6 
δας οὗ ἃ ρίδοα, Ὀεϊηρ 'π ἴπδἰ σα56 δὴ δρργανιδίίοη ἴγοπιὶ Βοίἢ 

Βαἃ] Μεοηω. Τῇα βεοοηά εἰεπιεπὶ ἴῃ {π656 αἰνίπα {{||68 ἰ5 
σΟΠΊΠΊΟΠΪΥ, ΤπουρΡ ἢ ποῖ δχοϊυβίνεῖγ, ἃ Ρεοργαρῆῃϊοδὶ ἴαοση; 

ΕΧΑΠΊΡΙ65 ἀγα {πη6 Βαδὶ οὗ Μεΐοη, πε Βαΐδὶ οὗ [υάδῃ, τῆς 
Βα Αἱ οὔ Τϑαποη (6 15. 1. 1), τς Βα] οὔ Μὲ. Ηδγπιοῦ. ϑδίησα, 
1Π6η, Ῥεΐοσ (Ἴ"5 -- Φογωρ) οσσιιγϑ ὉΥ (56 1 δ5 ἴπ6 πᾶπια οὗ ρίδοεϑξ 
(238, 705. 15 ὅ9.. (χ, ἀη. 4639 (χ, Πρατγάς, Οηορι. ϑαςγα, οοῦ), 
1ἴ, ἴοο, ννὰ5 ὈὉγορΔΌΪΥ ἴῃ (π6 ἢτγβδί ἱπβίδησα ἃ β'οργδρῇϊοδὶ 
ΠΔΙΊ6, αηά 115 πιοδπίηρ,, ὄνεη (1 νογα οἰδαγαγ ἤδη 1 ἰ5, οουϊά 

οδβδῖ πο ᾿ἰρῆξϊ ου {π6 πδῖυγα οὗ {πε οὐ οὗ Βα Ρεΐοσ. Τῆς 
πδίυγα οὗ τη δὲ οὐ πτυδί Ὀ6 ἱπέεγγοα ἔγοπιὶ {π6 Κηοίνη ομαγδοῖοσ 

οὗ 186 ουῖ5 οὗἩἨ 1πΠ6 ἰοοαὶ Βα δἷὶΞ. ψῇο τνεῦγὲ ψνογδῃίὶρρεα 85 ἴῃς 
Ὀαημδῆοθηΐ βουγοθβ οὗ [δγ  γ, ἢ ἀρτιου!τυτὰ] ἰδσεναῖς δηά 

οἴδη νἱτῇ ἰπηπιογαὶ τἱΐ65: 566 δβρϑοῖδιγ Ηος. ο. 2. Α5 ἴδε 

Ιςγδοϊϊος ἰἀθητ πε τῆς νατίουβ ἰοοαὶ Βα δἷβ ἢ Ὑδῆνθῃ, 50 

16 Μοαδῦὶτεβ πιᾶὺ ἢανε ἰἀαπεῆεα Βα αἱ Ρεΐοσ, νῆοβα ουὲ τνᾶς 
ῬΤΟΌΔΌΪ δπουρἢ πιοῖα δποίεηξ {πη {πεῖὶγ βοιπιθηΐ ἰπ (ἢ ς 
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οουηῖγν, τι τποῖὶς παίϊοπαὶ ροά Ἰζεπιοσῆ. ὅεθ, διγίπογ, 

Ὀγχσίνοῦ οὐ Ὠΐϊ. 48; ὟΝ. Ε. ϑπ|ι|ι, οίζρίον ΟΥἹἨὨ ἐλ6 ϑεγηεῖζος, 

94 Ε.; αγὰγ, οδγοο }»0Ρ6» Δαρ!δς, 124-,|,Ί6. Τῆδ {Περὶ πταΐα 

γΟΓΞΉΪΡ οὗ Βα αἱ] Ρεΐοσγ ἰ5 ἔγεαυθηῖν δ πδά ἴο; 566 4116, Ηο5. 
οἾθ, Πι. 43, 05. 2217, Ῥξς. τοδἕβ; ορ. 1 Οογ. 1τοϑ.----ἄ. Ζάζο αἱ] }6 
λεαάς οΥ ἐλο ῥεοῤίο απᾶ ἐχεομίο (2) ἐλόρι δον γαδλεσοσὰ δοΐονγε ἐλ 
5:02] 5. Οργριπιαπα ἐλαξ ἐδεν οἰαν αἱ ἐλι6 νιοὶ ἐλαΐ 7οϊμιοα {λι67η- 
σοίυος μπίο ἔλε Βα αἱ οΥ }εῖογν. 85. 15 ἃ νἱοϊεηξ αἰϊθηρί ἴο γμεῖ 
γι ἃ οἵ ἃ αἰ βηου τ γαῖπες ἤδη ἃ σεηυΐηθ ναγδηΐ οὗἩ πὲ οτἱ ρίηδὶ 

ἰοχῖ. ΑΚ 32 τον πιηβ, 1 οδῇ ΟὨΪΥ πηθδῇ δαὶ 411 (86 οἰϊεῖβ οὗ 
ἴπ6 ρεορΐίβ δε ἴο δε δχϑουϊθά; 5 τεοδϑίβ ἐπὶβ 50 ἴπαΐ τΠ6 

δοῖιδὶ οἴδηάδοῖβ βυῆοσ. [{ 5 ροϑϑιῦῖα, ποινονογ, (δὶ διδίοη οὗ 

ΒοῦτοΟεας [85 δοο θην οαυπαά ἴπ6 ργσοπουη ζλόηε (ὈΠεῚ) ἴο 
τοίοσ ἴο {Π6 οἰϊοίβ, νἤσογοαϑβ ἴῃ {πΠ6 οὔρίπδὶ βδουγοα ἰΐ γοίοσγοά 

ἴο {δε δοῖυαὶ οδδπάογε ()1.), οὐ ροβϑί ΪΥ ἴο βεϊεοϊεά γοργε- 

βαηΐϊδἝινοθ. Εασγί᾽ ΗἩδεῦγενν πιογαῖν αἷά ποῖ τοαυΐγα ἴδ6 

δοῖίυδὶ οἴδηδογ ἴο δχρίδίε ἃ ογίπια (2 5. 211... ὙὍῃε δχαςὶ 
τηοάς οὗ Ἔχεουΐζίοη ἰηϊεηἀεά 85 υποογίδίη. Βυΐ ἰΐ 15 βοδγοεῖν 
μδηρίηρ (ΕΝ.), ἔοσ ψῃῖοῦ ἴδ6 Ηθδῦτγοννβ θα δποίπογ τινοτά 

(πη). (ὦ τοηάδτβ [6 ψογὰ ἤδγα υβεᾶ ("1") ὉῪ παραδευγμά- 

τίσον ; 5ἰτα]]υγ 95; δηὰ Ὠϊ. ἄγριιεὲβ ἴογ ἴπ6 πιδδηϊηρ ἐχοϑσε, 

παῖ απ ὀχαρηῤίθ; Ὀπὲ 1 5 ποῖ βαϊςζιβίδοϊζογν ἀδγιναῦϊα ἔγοηι 
1Π6 65. δ }15Π 64 5ᾶρῈ5 οὗ ἴπῃ6 τοοῖ. ΝΥΝ. ΕΚ. δι (61. ὁ ἐδό 
δεηεος,ῖ 308) κυρραοκίοα οαεί ζἄφηι ἤοτορ; ορ. Ατ. τοαξαΐα, 
ἔο γαἱ ἄοτυρ, ἀπὰ αμξαΐα, ἰο σαθδ6 ἴο γα ἄρεσε. ὙἸὮδ νεγῦ ἴ5 
υδοά οὗ δὴ Ἔχϑοιτοη ἴῃ ΟὨΪΥ οπα οἴπογ ΟΥ. ραϑϑαρα; δοοοζά- 

ἱηρ᾽ ἴο {ῃδΐ ἴδ Ἔχασουίίοη ἰδ κ65 ρίαςα οἡ ἃ ἢ]; 45 ἃ γεϑυϊὶ οὗ 11 

[ῃῆ6 Ἔχεουϊεα ρογβοῃβ [411] ἄοννη (58"), δηά ΞΡ ΘΟαυ ΠΕ Ὺ {πεῖν 

Ὀοπα5 ἃγα οο]ϊεοϊεά (2 5. 218 9.18. [16 15 βοπλα οὐδ)εοϊίοη ἴο {Π|15 

δχρίδηδίίοη ἔμπας ἢ (6 οὐΐν ραβϑᾶραὲ ψῆογα δχοουϊΐοη ὉΥ 

οδϑίϊηρ ρθορῖθ ἄοννῃ ἃ γοοῖς 15. οἰθδυῖγ τείδγγεα ἴο (2 (ἢ. 2513), 

τῃ6 νεγῸ ΨΡῚΠ ἰβ. ποῖ υ564.---2ὺγ Καλευθλ) ΠΛ: 50. 2 85. 215, 
Ἀε. 1217, 705. ΟἹ": ορ. δοογα (280) γαλτοσλ, 4 5. 219.--- εζονγο 
ἐλθ 521] ἴ.6. ΟΡΘΏΪΥ, ΡΟΘΪΙΟΪΥ : 2 5. 1213.--ὅ, ΤΠε Ἰυάρες (Εχ. 

18.2.5] Ἐ) ἂῖὲ ἴο “ἐὰν (5) Π) {πὸ οἥξπάετβ : ἰῇ 84. ραγδι οἱ βίοι 
(Εχ. 42571::ὄ 7 {π6ὸ [ον 65 ἀο 1{Π|15.---ὺδνν πᾶ Δὶς τιθη} ἴΠ6 
θη Ὀεϊοηρίηρ ἴο {Π6 σοπιραηΐε5 ονοσ ψ ὨΏΟἢ πε Ἰυάρ 5 "γεγο 
ΒΕΝ ΓΑΙ δρροϊηϊεά (Εχ. 1855), 



484 ΝΌΜΒΕᾺΚΞ 

1. 0} ὥξ καὶ ἐβεβηλώθη - 0. --- πΣ!] 5. ποι: ορ. Ηοβ 458 ςἢ-- 
κι ΠΣ] ἃ ργεξηδηΐ Ἵϑίς. οὗ ἃ οοπιπίοη ἰγρε (Εζεῖς. 1635: 33). [{ ςετγίαδϊην 
Ὡεοά ποῖ πιεδη, 88 Κυς. (7ΖλΑ. 77,4. χνὶιὶ. 927 1.) τυϊβῃεα ἴο πιαῖςα ἴτ, τπδι 
86 ἴδγδοῖ 65 πεεάεά ἴο ς“Πγοΐ ομ ἴῃ Μοδριῖία νοπιεη ἴῃ ἴῃς οουηίγΥ ἀϊ5- 
ἐγῖςῖ5. οὗ τπ6 οοπᾳυεστεὰ ᾿δηά. --- 2] ΟἿ σοτεεςῖ ἱπίεγργεῖβϑ καὶ ἔφαγεν τῶν 
θυσιῶν αὐτῶν. 

θ-1ὅ (Ρ)ὴ. ῬΕΪΏΘἢ48 54 γ7Υγ8 8ὴ ΟΠδηἀΐηρ ΚΒ: θοηΐθ δπὰ [890 
ΜιΙάϊδηΐΐθ τοσάϑη, δηὰ [ὉΣ Ὁ18 5081 86 Ὀχθδι οοὰ 18 Βοουχοὰ ἴο 

Εἷ8β ἀθδοθῃδηΐβ [ῸΣ 811] ὑ1π|6.---ΤὩδ οτρίηδὶ ἱπίγοαιιοίοη ἴο 

115 5ίἴογυ, ϑδυρργεϑϑδθά ΒΥ ἴπεῸ εὐϊῖοσ ἰῃ ἔδνοιγ οὗ ν.τὅ (5ες 
δῦονδ, Ὁ. 380), ΠιαΥ δᾶνε τγεϊαιδὰ {πδὶξ Βαΐίδαπι, 84 βξοοϊπϑαγος 

τοϑιἀθηΐ διμοηρ ἴΠ6 Μιάϊδηϊίεβ, βυρρεβίεα ἴο ἴπ6 ΜΙ|ιαϊδηιῖαβ 

[παΐ [ΠΟΥ 5ῃουα βεάϊπος {πα ΗἩεῦγενϑ ἱηῖο ἰηϊογηιαγγυίηρ Ἰἢ 

1 6πὶ, δηά ἢ πι5 ἰηνοῖνα Ὑδῆννε ἢ 5 ἀδδίγυσίξινο δηροῦ οὐ ἴπεῖγ 

εἐηοπη65; δηά ἰπαΐί {6 σἰγαϊδρεπι 50 ἔδσ. ϑυσοθοάβά ἰπδί 

ΥὙδῆννοι ρῥἱαριισά ἰβγδοὶ (ν.8). Βυΐ [Π15, οὗ οουζδθ, 15. ποῖ 
οογίδίη : ἴἴ 15 ΌΥ ΠΟ πιδβῃ5 οἷδδγ ἰδὲ {Π15 ΜΙαάγαϑῃ δρουῖ 

Βαίδδπι (ορ. Ρ. 320) δὰ ατγίβθη 85 εαὺῇν δ Ῥῆ; ο. 31, ἸνΠΊ ἢ 

οοππρδοῖβ Βαΐδδπι νἱἢ Βα αἱ Ρεΐσ, ἰ5 ῥ᾽. 

ΤὮς ϑυδΞίδηςς οὗ πε ργοβϑεηὶ ϑεοϊΐοῃ δοοπι5 ἰο δα ἀεείνεά ἔγοαι ῬΕ: ἴξ 
ἷς οηἰίγοϊν ἰη 8 τηδηηοῦ ἴο οοηπεοί ἴδε οτρίη οὗ δὴ ἰηϑι(τυίου τυ δα 
ἐνεηῖ. Πδεπος ν. 28 βοοπὶβ ἴο ὃς δεβί τγείετσεα ἴἰο ΡῈ ἴω Ξρίϊε οἵ ἰδς 
Ὀγεβεῦςα οὗ ἜὌχργεϑβίοῃβ, ποΐ οοπισιοη ἴω ἴπαὶ υυτὶϊεσγ, νηοῦ ἰεὰ Ὁϊ. ἴο 

δϑοίρη νὴ τὸ Ρ6, [ἢ (μεβα νεῦβεβ (ν. 6.33) ὔοῖς ποπ, πῶπ 3, οὖσ ΠΡ Ὦ, 
πῸ (οὗ Ο οἱ), Ἰσὶκ πππ, δηά οὖν π53. Ο (Πα οἷδες Βαηά, ν. "- ΣῪ τνεῖ! Ὀς 
ἃ ἰδῖες δαάϊιίοη ; με ροϑιίίοη ἴῃ τς ἴδε δααϊιίοηδὶ ἱπίογπιαιίοη οου- 
ἰδιηςί ἰω ἰΐ ἰ5 ρἰδοςὰ 15 υπηδίυγαὶ. Κ΄. 18 ργεϑυρροβε ο. 421 (Ρ5). 

6. 4πώ δελοζΩ, οπὸ ο7 ἐλε 75γαελίδες σαι απα δγοιρὶΖ λορια 

ο ἀὲς ὄγοέλγονε (ΥΤιὶ διὲ 2), ἐἰσ. ἰηϊγοάυοεά ἴἰο 5. ἔαπιΐν, 
ἐλε λαμ ποογπαρ οὗ Ὦϊ9 οἢοίοθ ἡ 26 εἰρλέ οὗ λοςες αγια 
αἱ ἐλο οοπργοραζίοη͵ ἰὼ ἰῃ6 αὔβεησα οὗ ἴδε ἱηϊγοάυοίίου, ἰΐ 
ΓαπΊΔ1η5 Ὀποογίδίη δοινν ἔδγ [15 οοπάμπςξ ἰ5 δὴ δρρτανδαίίοῃ οὗ 

ἴῃς οἴεηοα [δαὶ πὰ οσδυδοά πὸ ρίαρυς, οὐ δὴ οἴδηος ἀϊδαγοηΐ 
ἴη Κιπά. Ὑ[δ ἔογπιογ δἱϊδγηδίνα βεοβ ἴῃ πιοῖὸ Ὀγοῦδθϊεα. 

ῬΟΘΒΙΌΙΥ, 85 ἴῃ [5 δἴους (ν.1 δ), ἴπ6 Ι5γδεῖτῖεϑ δὰ ργανίουϑὶν 
σοπϑοτῖδα τυ ἔογεὶ ρῺ τυοπηεη ἴη δεῖς οὐνὴ Βοπια5, θυ δά 

ποῖ δοΐυδιν ἰαΐίζεη ἴΠπ6πὶ ἴο τῖξδ, δηά 50, ΕΥ̓͂ Ὀτπρίηρ᾽ {Π6πὶ 

Ὠουϊο, ἀςΒ]οα [Π6 σαρ. [ἢ 8ΠΥ οδ56, ἴ' πιυδὲ ᾶνε Ὀσεη δη 

δ΄. Ὦιϊ., Κιι,, Βαοοη, Ὠς., γε. 
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ἃρσρταναίίοη οὗ ἴπε οἤξησος {πμδΐ ξ ννὰ58 οοπιηγ[6ε ἩΠ1|6 τῃς6 

γαϑὲ οἵ ἴῃ σοηρτερδίίοη γα 4556 Π10164 Ὀεΐοτα ἴπ6 (ΔΡογηδοὶθ 

Ὀεπιοδηΐηρ (πδ ρῥίαριαε (ν. Ὁ) .----7 7, ῬΗϊποΒδ5 ἴπὸ ργίεσι ἔυ]]Πονν5 
ἴΠ6 οἥεπάετς ἴο {πεῖς ἴθηΐϊ δηᾶ ρίθγοαϑ ἔπεπὶ ἴο ἀθδίῃ. Η:5 

Ζεδὶ, ννῆϊοῦ Ὀδοδπια δὴ δχϑηιρία ἴο ἰαῖεσ δρὲβ (1 ΜδἊο. 2535, 

4 Μᾶς 1812), ἄρρεδβθβ Ὑδῆνεῃ (ν.}}), ἀπά {πὸ ρίαριια, ἔγοπὶ 
ΜΙΒΙΟΒ 24,),0ΟΟ αἰϊδα, οδσδϑδεβ. Αραϑατγί ἔγοπιὶ ἃ ρεπεαϊορίοδὶ γεΐετγ- 

δηςε (Εχ. 655), τῃ 15 15. ες ἢγϑί δ] υδίοη ἴο ῬῃΪποαβ: συρβαοαιδηΐῖ 
γε ίδγθηοαβ ἀῦα 415, [05. 2218 80-ὃΣ [Ρὴ 2.433 (ΕἸ, [«, 2ο38, Εσοίυς. 
455. Αδίοῃ, δεΐηρ πον ἀδαά, δηὰ ΕἸθαζαγ Πιρἢ ρτίεϑὶ 
(2.339), ῬΗΣποἢδ5 15 ἔγθα ἴο αἰβιϊπριυ δ ΠἰΠΊ5 6] ἴῃ ἃ ἀδεά ἔον 

ὙΠ οἢ ἢ15 ἔδίπογ ννὰ5 γοηδεγαα υπῆϊ ΌΥ [ἷ5 οβοα; 566 1573 πη. 

-8. 7πίο ἐλ ἐθη7] τ 6 Ῥγϑοῖβε πηεαδπίηρ οὗ ΠΒΡ, τυ ῃϊο οσουτγϑ 
γα οἠΪν ἴη ΟΤ'., 5. υποογίδίη ; αἰοουῦ (ἈΝ. πηᾶγρ.) 15 ἀδγῖνοά 
ἔγοπι [6 σογσεϑροπαϊηρ ψογὰ πῃ Αταδὶςο ; 566 ρἢ1]. ποίβ.----4ηπἴ 

λό έαρτθ τοᾶς σία» 64 τη.3. δὴ, 1451 ῃ.---θα. (ζρ. 1η19 (Ρ). 

6. Ὄσπτ γπὶ ὅκ 2ΡῪ ΚὮ} ΤῊε νδτίαπίβ ἴω {πε Ν εγβίοηϑ ἄγε ποῖ ργεΐεγδθίο, 
ἡοῦ ̓5 αεἰξρ εγ᾿ 8 ἐπιεπάδίίοηυ Ῥαβεά οὐ ἔπεπι (ῸΠ δκ ὑπκ 2192 κὰ : γεελγί, 
495 ἴ.).---Ἴ. Π0] δὴ αἰϊειπιδίϊνα ἔοσ πὴ; [{ 159 γᾶγα ἴω ἴῃς δδείν (74. ςὅ, τ Καὶ. 
1825), θυὶ ννγα8 ρορυΐαγ ἴῃ ἴδε ἰαίογ Πἰεγαΐυγε : ἰω [0 ε] 4}9 11 γορίαςε ἴῃς 
ΓῺ Π Οὗ 15. 24, Μίο. 4ὃ : 8ες Ξ τό. 1891(ϑερί.), 214. ὙὍδε ργεβεηὶ 15 [πὸ ΟἿΪυ 
ἰπϑίδηςο οὗ ποῖ ἰη ἴῃς Ηοχ.---8, ὑκυσ σ Ἀ] οὐ ἰῃς ᾿ηἀεῆηϊίε νὴκ 8ε6 Ὦδν. 20, 
Ἑ. 2; Ο.-Κ. 1τ276.---πνς] Ἐ᾿ ἱμβαπαν; ἴῃς τνογὰ ὀσουγϑ ἢ {Π|5 πηεδηΐηρ, 
ἴῃ Νεν Ηεῦτγοεν (866 1, ονγ}, Ὀυΐ (ἢς σοηϊοχὶ Ὧο065 ποῖ ἕδνουγ {πε δαἀορίϊοη 
οὔ ἴὲ ογα, πος ὄνεῦ οὗ (δε πιεδηΐηρ λὲς λμαδν (ἐ.6. ἰῃς ννοπιοη᾽ 5) αραγέ- 

τέπέ ο7α ἐεηέ. ἀν δηά Ἰλδροοω τθδη (1) ὦ υαμἷέ οὐ αγοΐ; (2) α ναι εα 

ἐεηΖ, α ἐεηΐ 97 λοποι; οἴ. 645. 7Ζες. 5.Ὁ.---πρς ἢ} ἔγοσι πρῷ Ὀϊ. 18 (ςρ. 

ἀλϑ τε υερεἐγίομδμς): ἴος ἴῃς ἀαξεῤῥεδαπεες διὰ ναείουβ νίεινβ οἵ ἴῃς ογὶρὶπ 

οὔ (δε ἔογπι, 83ε6 ζδη. ἱϊ. τ8ς ; ΟΙΞῇ. δὶ τόοο. 

10. ῥηΐίμελας. . . λαίλ ἐμγηδα δαοῖ Ην τογαΐλ οηε ρουτίην 
ἰ[5618 ουξ τερον (Ὀ9Ὁ) ἐὰλδ ολιδάγόη ο7 7εγαθὶ] ἴοτ τπ6 ρῆγαβε 2. ἢ 

ΠῸΠ 29 ἐμ ὄαοξ τογαίλ, σρ. 7ετ. 1839, Ῥ5, τοδὅ3--- γι ἐλαΐ λδ 

πος 76αἴομς τοί Δν 7εαΐοιι5}] 1.6. τεβθηῖβα, δ5. ἀβερῖν 85 
Υδῆνεδ Ηἰπιβοῖξ, {π6 ἀἰδδοηους 1τηΠἤϊοίοα οὐ Υδῆννεβ Ὁγ {πὰ 

ῬΘΟρΙ θ᾽ 5Ξἰη.---12. 7 ρίυε ἀέρι Μῖν σουσπαμέ, ῥόθαςο) ἐ.6. 1 ἀβϑυτα 
ἢϊπὶ οὗ ΜΥ ἔγίεπαϊν δἰεϊταάθ ἰονατάβ. δἰπὶ; σρ. 15. 5410, ΕΖεκ. 
445 4),6. ΔΙΑ]. 245-͵.-- 716 οουσηπαρζ 97 απ ευοσγίασίηρ ῥγίεεί- 
λοοαἾ ἰῆ8 ραβϑϑαρα ἄρρϑᾶῦβ ἴο γεχωγά δε ρτγεϑι ποοα ἃ5 ρεῖ- 

25 
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ΡΘίυδίγ 1ἰπιιτο ἴἰο πα ἔδπιῖν οὗἨ Ῥῃιηοῆας. [ΙΕ τῆῖς δα 50, τ 

τοϑσὶ ὑγοῦδΌϊν σοῆθοϊς {Π6 ἔΠΘΟΥΥ οὗ ἃ {ἰπ|6Ὸ6 Ὀεΐννεεη ἘΖεκιεῖ 

δηά ΕΖτα, δηὰ 15. οὐ [ἢϊς ργοιπᾶ Ῥεϑὶ γοίογγεά ἴἰο ῬΡέ, Τῇε 

οδγίϊεγ Πιβίογοδὶ Ὀοοΐζ5 (ϑαπιαεῖ, Ἱ{ζ1ηΡ5) βρβαῖκ οὗ 6 ἴννο 

δτεδὲ γί οϑιυ πουδ68 οὗ “Εἰ; δηά ϑδάοϊς, Ὀὰϊ δειγίρθυία ἴο 

ποῖίπος ἀδδοεηΐ ἔγοπι Ρηϊηε ας, ποῦ ὄνεη ἔγοπι ἄάγσοη. Οη [86 

οἴπεσ δαηά, ϑδάοϊκ ννὰβ ργοπιοιϊθά ἴο {πὸ ργίεβϑίποοάῦ Ὀγ ἴδ 6 

Κίηρ; δηά δ ἰαῖϊαε 85 ἴῃ δπά οὗ ἴῃς χίῃ σδηίυγυ ἴπ6 ΤΠΘΟΓΥ 

ἄρρθᾶῖβ ἴο βανθ ργενδι] δα {πὶ 'ΕἸΙ δηά ϑδάοῖς ννοσα ποῖ οὗ [86 
ΒΑπι6 ἀδβοεηΐ (1 5. 239-86. φορθοίδ!ν ν.8:- - Ὀαιξογοποπιὶὶα 

ρᾶβϑβϑᾶρδ)ὴ. ἘΖοκιεὶ σοηβηκά [Π6 ρτεϑιποοά ἴο {π6 ἀδβοθηάδηϊς 

οὗ ϑαάοϊς, Ὀυΐ αἀϊά ποῖ σοηηδοΐ {π6πὶ ΨὩ ῬΠΠεῆ845. [,Αἴεγ 

ἴη6 σοππαοίίοη οὗ ϑαάοϊς δηὰδ Ῥῃιπεῆαθ ννὰβ ροπ θα] οΣ ΊΟΔ ΠΥ 

εϑί δ] 5 ηεα (ΕΖτε. γ᾽ δ, τ ΟΠ. 5804. 6854. (64. δ01.).),, ὙΠ ργαβθηῖ 
ΡᾶΞ5ΔΡῈ ἴπι1|5 ργθεϑθηΐῖβ 5 ϑτδη 4} ἴπ6 ΠδογΥ οὗ ΕΖεκιεῖ, Ὀυϊ 

δῖνοβ ἴο πὸ δχοϊϑίνεῖνγ ϑδάοϊκιξα ([6γϑα] τ) ργεσιποοά ἃ 

τότ δηοιεηΐ οτἱρίη. ΟΥΠογ ραϑϑαρὸβ ἰῇ {Π6 βοοοηάδευ βίγαῖδ 

οἵ Ρὶ οἵ ἰῃ ἴπε ΟΠτγοηϊοίοσς {{[ωμν. τοῦ 15. 16. Νὰ. 4,14,1 ΟΠ. 2416, 

ΕΖγ. 83; ορ. Νεῆ. τοῦ ϑ) εχίεηα ([Π6 ργιθϑιμῃοοά ἴο {π6 ἔδπν 

οὗ ΡΠ πο αβ᾽ ὑποῖθ, ΠΠπαπιᾶτ. Ῥοβϑι οἷν τμ6 [{παπιᾶγιῖαβ γα 

1Π6 ἀεϑοοεηάδηϊίς οὗ ἔπ6 ἰοοδῖὶ ὑγιοϑῖβ ῇο συσοσοδοάσά ἴῃ πιακιηρ᾽ 

Ροοάἁ {πεῖγ οἷδίπλὶ ἴο βῆαγα ἢ [6 Θαάρ κῖε5 (τ ΗΠ 6 ἢ 45) ἴΠ6 
τρῶς ἴο οἴδοίαϊε ἴη } ογ.5416π|.---180 β. Τρ. 1γ}2, 

42, “ν] 5. πτκ. --οἶὖῦσ ΥῺ] ΤῊς οδβῖγ. 15 δρροβίἐἰοηδῖ, υπ|ς55, 85 ἴη ἴῃ 
ρΆϑαρεϑ οἰϊεά δὔονε, Οὐδ᾽ ΠῚ ϑῃου!ά Ὀ6 τεδὰ : ςρ. (ἃ διαθήκην εἰρήνης. 
Οὐ (δε Ὀγοΐκε 1 ἴω οὖν, δες Κδη. ΣΦ νἸείῤμηρ, 34, 84. 

4. Τῆς οἤεπαάϊηρ Ιϑγδοῖῖῖθ 88 ἃ ργίμος (γἷ τ.) οὗ ἃ 
Θ᾽ ταεοηϊΐα [Ἀπ γ, οὐ μαέλοῦς λομσο (τ η.). Ηἰβ5 παπὶῈὲ ννᾶβ 
Ζέρηιγῆ, Ὧϊ8 [Διπετ᾿β δῶ. Ζιπιγὶ (ορ. 1: Καὶ τ695, τ (ἢ. 8586) ἰς 
ἀεοτνοά ἔτοπι [86 παπὶὲ οὗ δὴ δηϊπιαὶ (Ὠ 1. 146), δῃὰ ἰ5 Ἵοη- 
Βααυθη!νγ ἃ Ὠδπ16 οὗ δὴ ΘαΥγ ἴγρα (ΡΛ). ο. ἰϊ. ὃ 2); 86 
ἰηβίδησθϑ οὗ Π8Π168 γϑαπ} Ὁ Πρ ϑ 2 (Ὁ Ρ0) ἃ ἰδῖθ : 566 1: (ἢ. 
οἵ (ΚΡ), Νεῆ. αἱ (0), 127 690): ΟΡ. αἷςτο ἴπ6 Αγαπιδῖς 

ὄρος (15. 11. 122). Οεδὲ 5 ἔτοπι ἃ τοοῖ πιδαπίηρ 20 ἀφοοῖοε; 
ΟὨ ἴΐπε παπια . 2») 5δ86 Ὁ. 6. Ηετγα δπὰ ἴω ν. δ δηὰ 058. 145] 

5 966, ἔωτίδενς, νε. δνοΐεχ. ο. ἷν., ἀβρϑοΐα ΠΥ ΡΡ. 1228, 148 6΄.; Βαυα- 
͵591Ω, Φνίἐσίεγίλ ΜΉ1, 4. 110 ἴ., 144, 129, 198, 2ο1 ; Νονκαςῖ, “Ἵν. ἴἰ. τοϑ. 
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Οοζοϊς ἐδίδου 5 γεργεβθηϊθαᾶ δ5 ργίΐποα (Ν 2), ἵἴπ 418 ἃ5 
οὔ οὗὨἉ {π6 ἔνα Κίηρϑ (Ό)390), οἵ Μίάΐδη.---1θ6-18. Τῇδ νϑῦβξαβ 
ἄτα ἴῃ ποίΐς οὗ ρῥγίθϑίν δαϊῖος ἔδυ ας ἢ [Π6 ρῥγεοδάϊηρν 

σοιῃηροβιῖα δίογυ, δπὰ δα ἰηϊθηάεά ἴο ργεραῦα ἴῆ6 ΑΥ ἔογ 

ας. 21 (Ρ᾽.---1601.. αοὶκ ἐλ Μπξάίαρζίος. .. 0» ἐλον 14 αἰέαοξ 
γ)}ὸοι «οἱξὰ ἐλο17 ογαγίν ῥίαπς, τολῖολ ἐλαν σγα εν έαηημε ἀραΐρς 

γομἾ ΌΥ πιεδηβ οὗ {πεὶσ ᾿νοπιθη, δὲ {πὸ βυρρεβίίοη οὗ Βαϊδδπι 
(3116. Τα αἰϊαπίοη ἴο ἴπ6 Μιαϊδηϊε5 σοπηθοῖβ {πΠ6 ποῖδ τυῖ ἢ 
ν. 616 (Ρ)ὴ.--ἔηὺθ ἐλα 67 οὗ ]}εὶο»] τἰῃϊς σοππεοῖβ (6 ποῖα 
στ ν.1. 6 (Ε). Τα δπηοίδίος πιδὺ πᾶνε ἴδκθη Ῥεΐσ ἰϊβε]ῇ 
ἴο Ὁ6 ἃ ἀϊνίπα πᾶπια; οὔ δα ΠΙΔῪ πᾶν υδεά ἴα δοτγενίατίοη 

85 8 ποῖα ταΐδσεποα ἴο ν., υἱίπουΐ οἰδαγὶν ἀἰδιϊη σὴ σ [Π6 
ΡὈἷαςοα δηά ἴδε ροά. 

48. πῸΜ] ΟὩ. 2556 1 (οὗ [5}1π|86}1165}; ορ. πὸν φ2δοῤίε, ἴῃ ΒΙΡ]. Ατϑπ,. 
(ἰὰ πασο Ρ]. κῶν ; ορ. δφὰῦ ἴῃ Ρ5. 117}, ὑπ|ε58 σφ δηουϊὰ ὃς γεδὰ 

ὦ. 

{μεγὰ), ὅϑυγ. δηά Ῥαϊ. Τδγγ.; δηά ὝΕΙ ϑέης, νέα. 1 τῆς ῥγεβεηΐς δ6 

186 οτἰρίπαὶ ἰοχῖ, ἰγδηϑ. “ἃ Ββοδὰ οἵ δε εἷαης οὁ7 ἃ δῖ πεγ 5 ἤουδ6᾽"; [δ 

ΠΌΝ 6 ἃ δυδαϊνιϑίοη οὗ 3Κ Π'3 (Ἑ(ρ. 13 ἢ.). 32 Π'3, Ὠοίνενογ, 18 ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἃ 
Εἴοββ; νὰ πιυϑὲ ἔπεη, ᾿ξ ϑεθῆ8, γοδά (Ὡς βίηρ. (ορ. 5 (αὶ 2), “ὦ μβεδά οὗ 
α εἴα [ἃ ἰαϊμετα μου5β6] ἰω Μιαάΐδη."---16. (ἀ - κῦ “σὴ "5 ὕκ Ὥ.- 
18. Ὃν Ἴ21ὺν» (1)] ἐπ ἐλε νιαΐϊεγ ο7; 80. 312 “Ἱ ὃν δηά 4118, Ι͂ἢ ἰδς δ5ὲ 
οἴαυβε οὗ πα ν. (ορ. 17}}} “1 ὕμτεον ἀεροιριέ 97 (ταῖβες ἰβδὼ δεοαμδα οὐ, 
ΒΒ. ιτ8.5)} 

ΧΧΝ. Ζ7.ε ϑεοοοραῖ Ορρςις. 

(1) Μοβεβ δηά ΕἸεἶδζαγ αἴ δάάδῃ ἴο ἴαϊκε 4 (βεοοηῃά) 
οοηβυβ, νοὐτέ; (2) ἴπα ἔδῃλ}}1 65 δηά πυτηθεῖα οὗ {πΠ6 ἔνεῖνε 

βαουΐαγ ἔγιε5, ν. δ], (4) Μοβεβ 15 ἱπϑίγυοϊεα {παΐ ἴπμῸ ἰδπά 
(οἵ Οδηδδη) 15 ἴο ὃὲ ἀϊν! δα ἀπιοηρ ἴῃ 6 ἔγῖθεβ ἴη ργορογίίϊοῃ 

ἴο (δ6ῖγ 51Ζε, νι δξδό. (4) {86 ἔδπι] θα δπαὰ πυπιθοῖβ οὗ {86 

Ιονὶῖ65, ν. ὅτ 65, (5) ἃ βυϊρβογιρείοη δηά σἰδϊδειθηΐ τὲ Οδ᾽θῦ 
δηά Ϊοϑῆυα δίοηθ νογα αἷϊναε δ Ὀοΐϊῃῇ {π6 ἢγϑδί. δπᾶὰ ϑβαοοοῃά 

οδηϑας, ν.65-66. ΠΕ σοπηδσδοίίοη Ὀεΐννθθ {π6 βονογδῖὶ βϑοίΐοῃϑς 

15 οὈν!οιι5, ἰπουρῇ (5) πιρῆϊ πιο πδίυγα!Υγ ἤανα 5ίἰοοά 

αἴϊεγ (2). 

ὙΠῸ οἤαρίοσ 15 οἱοβεῖν τεϊαίθα ἰο Ὁ. 1: δηᾶὰ 4 ((π6 ἢγϑεϊ 
σΘη5..5), ΜΏΙΟΙ δἃγα ργεβδυρροβαά, δηά ἴο 6η. ο. 46, τνῇῆϊοῇ 

οοηΐδιηβ ἴῃς στγεαΐ πιδ]ογιγ οὗ πδιῈ5 οἵ ἴπ6 Ηοῦγονν οἶδης 
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ογα ρίνεη. ἴω δηυπιογδίιηρ ἴῃς ὑγῖθε5 (ν.δ 59) 30 ἐο]]οτνβ ἴδ 
ογάδγ οὗ 1τ39π|8 (ἀχοερῖ ἔπᾶὶ Ερθταίπιὶ ἀπ Μδηαββο οἤδηρε 
Ρίδοας ἢ μα δποίμογ) ; (ἃ Κααρβ ἴῃς ογάεγ οὗ ἀπ. 46. Οη 
[Π6 υπΊΡοΓ5 ρίνοη ἴῃ [Π6 οπδρῖογ, 566 ρΡΡ. 1ο0-1δ; δηά ίογ μ]]οὺ 

ἀεῖα!ῖς τοραγάϊηρ ἴπ6 οἷδηβ δηὰ ἱμεὶγ πδπιθϑ, 566 ἴπ6 οοπι- 

τηθηΐαγιας οὐ αη. 46, δΔπά ορ. 1 (ἢ. 2. 4. 5. 7. 8, [0116 65 44. 

Ιῃ ν.ὅ δ {ἢ6. παᾶπιῈ5 δηὰ πυπιῦστα ἀγὰ ρίνδη ἴῃ γϑουγγίησ 
ογηλ δ δἴζεσ [6 πιδηηογ οὗ Ρ (ΟΡ. 6... ο. 1); δυῖ {πε 5ομεπὶς 

15 ΟὔΟΒ οὐ ἔψιοσ τηϊογγυρίεά Ὀγ {π6 τηἰγοάμποίιοη οὗ τηδτίοσ ννὨιοἢ 

15. βί γιοιἿν βρεακίηρ,, ἰγγεΐενδηῖ. ἵὕπάδγ δδοῦ ἔγιθα πόσα ἰ5 

δίνεη (1) ἴπ6 παπιὸβ οὗ 115 βυδαάϊνιΞΊοη5, τυ οἢ ἀγα σι ἜΏΘΓΑΙΥ 

ἰἀδηῆοαὰ ννἱῖπ τπο56 οὗ {πΠ6 βοηβ οὗ ἰδ6 ἔγίραὶ δηςδϑῖοσ, Ὀυϊ 

ἴῃ ἴῃ6 οαΞθ6 οὗ ]ἀ4|1, Μαπαββϑοῦ, Ἐρδτγαῖπι, Βοη)απηῖη, δηὰ 

Αβῆμογ, νἹΠ {Πο56 οὗ πιοτα ἀϊξίδηϊ ἀθϑοεηάδηϊβ α͵5ο, ἀπά ἴῃ ἴδε 

οᾶβ86 οὗ Αβῆεσγ, ἰῇ οὔδ ἰηϑδίαποα, ψι ἢ τδαΐ οὗ ἃ ἀδυρδμΐοτ; 

(2) π6 πυπιρεῖβ οὗ πιδῖδϑ ονοῦ νη γθᾶγα οἷά (ν.4) Ὀεΐοηρ- 

ἴῃς ἴο ἴπ6 ἔτρ6. Ὅδε ἰογηλυΐα ἔογ ἴὴ6 ἢτγϑί ἱπέογμηδιοη ἰ5 : 

Τ6 96οη5 οὗ Α. δοοογάϊηρ ἴο ἔμπεὶγ Δ Π}}165: οὗ Χ., {δὲ 

[Ἄγ γ οὗ 6 ΧΙῖοβ, οὐ Υ., [Π6 ἔδπηῖγ οὗ {16 ΥἹας, 

ννῦοτο Α. 15 ἃ ἰγραὶ δησεβῖοσ δηά Χ., Υ.. . . 80πη5 (ος 
οἴπογ ἀεβοθηάδηϊζ5). 

ΤΠ ἰογηλυΐδ ἔοσ ἴδε βεσοηά 5ἰαϊθηδηΐ ἰ85 : 

ΤΠ656 δα [6 ἔπ] 165 οὗ Α. δοοογάϊηρ ἴο ἴδηι ἔπαὶ τναγα 

πυπιθοτοά οὗ [Πε6πΠ|, ΧΎ Ζ, 

ΏΕΓα Α. 5 45 αἀῦονα, χ ποιδπαηάς, Υ ἢυπάγεάπ, 2 6η5. 

Τῆς ἢγϑι ἔογπηα γὰπ8 ἴπ ἃ ραγίϊσυϊατς ᾿πβίδπος ΜΚ.) Ὀππεξοῦ ΠΡΕΦ Ἴ 
... ὍἼΚΧΙΟΣΣ ππεσο, δηὰ 50 νἱίπουΐ ναγδιίοη οὗ {π6 ἰογηνΐα ἴῃ ν. 125 186. Ὁ 
(ἰπ ν.31 γὴ ἰ8. ργεῆχοά), 35: 881. 4. δ. ΘΙ »ϊ ναγίδιίοηβ οσουγ 845 ἕο ]οννϑ : 
() πρκ 8 ργεῆχεά ἴῃ 35. 42. ροβϑίου ὑπάον ἴπ6 ἱπῆυεπος οὗ ἴῃς βεοοηά 
ἰογαγαῖα ; ορ. αἶβο ν. 5; (2) Ὁ ἰ5 οπιϊἰἰεα Ῥείογε τὸπ (ν.δ) ἀπά νύ (ν.35); 
(3) Ὀππεορονῦ 15. οπι(ἰεα ἴῃ ν.δ 9, ὟΣ νατδιίοπβ ἃγα 88 δαγὶυ 85 (ζζ, Ὀυΐ 
ἰῖ 15 ργοῦδῦϊε ἴῃδὶΐ (ΠΥ δὲ ἄυς ἴο δδγὶγ ἰγαηβογριϊίοπαὶ ὄγτοὸσς γαῖμογ 
ἰῃδη ἴο {πε ἰηϊεηίίοη οὗ (δε ογὶρίπαὶ νυυγσϊϊεσ ὙΤΠῃς βεοοῃά ζογηγυΐῖα, γι 5 
ἴῃ ἃ Ραγίίουϊαγ ἰπβίδηοα . . . ὈΠΊΡΟ ΠῪΠ᾽ ΠΙΠΟΡῸ πῦνκ. [Ι͂εη (ῃΐθ ἔοστηυϊδ 
ἰπϑίεδα οἵ {πε 5βἰπιρίβ ἐγὶ αὶ ἤδπὶς (ν. 33. 35. δὲ. 5. δ) (ἢ ρθη τς ἔογτη ἀρρθδγς 
ἰη ν.7: 1. 5. δηά (πὸ ρῆγαβε 2.6 507:5 ο77. . . ἴῃ ν.}8. 51. 41. 4. Θοπηα οὗ ἴπεϑς 
νατιδίϊοηβ πᾶν 6 ογρίηδὶ, ἱπουρ ἢ ΠΟΥ ἀγὸ 1655 πιυπΊογουβ ἰη ΟἿ 180 
ἴῃ 1. Οἰδεογ νατίφιϊοηϑ ἃγα 85 ἰοϊοννβ: (1) ἔοσ Ἐπτιροῦ (7 εἰπι65 ; (ἃ ἐκ τῆς 
(ογ ἐξ) ἐπισκέψεως αὐτῶν) ἾΗ, [που ».Ὦ ποῖ (τ, (ῃγῖσς μα5 ὈποΊρο (ν. ̓ Ὁ 41. 80) δηά 
οηςα ποϊπίηρ (ν..}), ἀπά ἱπ ἴῃς ἢγεϊ βεοϊίΐίοη ὈΠΤΊΡΟ Ὁ} (ν.7; δπά 50 61): 
(2) ἴον. Ὀππϑοῖ ποκ (ῃοτς ὀσουγϑδ 'π ν. " σππεσθῦ [Ὁ 2 23 πῦκ ; ἀηὰ (2) δείννοοι 
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“ δηά Ὀππρεῦ ἴΠεγὸ 15 ἰηβεγίθ ὌΠ ππεσῸ Ὁ9 ὈΠΠΡΨΌΣ. ΑἹ] ἰπ656, βου ἢ 
(2) δηά (3) αἰγεδν δρρεᾶγ ἴῃ Οἵ, αγὸὲ ὑγοῦδου ἄυς ἴο ἰγδαηβογριϊοηδί 
σϑι568, ἐχοορί ἰδμαΐῖ 'Β ΣῈ ἰῃ ν,7 πᾶΥ ΜῈ] δα οτίρίμδαὶ. Ἐδηιοῖεγ 
«ἰεβοοηάληίβ ἀπά ἴῃς ἴδηι 165 παπιεὰ δῆϊογ ἴπθπὶ ἀγὸ ἰηἰγοάιυςοα τὺ 1"1} 
(ν.21), οὐκὶ (ν.35), 930 (ν.55) : ἴῃς ἱεχὶ οἵ ν. 9 βεειβ οοσγυρῖ ; 5ες δοῖοιν. 

ΤΏς πιαίίογ ἴῃ ν. δ ὅθ νυ ἢ ἀοα5 ποῖ δοοοπιπιοάδίε 1561 ἴο 
186 ἔοσγηυϊε ἰ5 ἐουπά ἴῃ ν. 8.1 δηάὰ ν.30 (0.88. ῬΟςς ὈΪγ ὈοΤἢ οὗ 
ἴπ656 ρᾶϑϑαρ5 δα ἱῃίεγροϊδί οηβ. 

Ν.5 ἄοςε5 ποῖ ἔοἸονν ἴα σιεπεγαὶ βοβδηα (νδίο νου] τεχυΐγε “ΡΌ Ὡμυκῦ 
ϑΝὕ Κη), ἀπ {(πςῸ γεπιοῖος ἀεβοεηάδηϊβ οὗ Ἐευῦεη ἀγα ἰπβεγίεα αγῆεγ τῃς 
Ὠυπιρεῦβ οὗ (ἴὰ ἰγιῦς (ν.ἢ) ; οἵ, ν.3.. 88. 4. 46. Ιῃ ν. 80:8. τΥ 8016 {86 τορχυΐας 
[ογτηυϊα ὁοοὺυγα οὔσας (ῬΌΠῚ “Ὁ ρυπῦ), ἴῃ 86 τοπιαίηίπρ ἢνε οδ586:35 ἰξ 15 
Θρδηάοησα (6... ἼΡΚΩ “σΌ ἽΝ). 

ΘΙΓΙΟΓΥ βρεδικίηρ, ν.9 ἀπά ν. 3 δτὰ αἷβοὸ ἱγγείΐεαναηξ ἴο ἴπ6 
ὈτΓεσδοηΐῖ βϑοζίϊοη ; διιῖ Σ}Σ᾿ἰἴδθγα 15. πὸ ἱπάδρεηδδηϊς γϑάϑοῃ ἴοσ 

βυπροοίϊηρ {πεὶγ ργεβθηΐ ροϑιοἢ ποῖ ἴο Ὀ6 οτἱρίηδὶ. 

Τῆε ογυῖς δηά ἴδ οοηηεοίίοη5 οὗὨ ἴπε ὁ. τ οἱπεαν ραγῖς οὔ "Ὁ δγὰ 
δυηοϊοηϊ ανϊάδησα (μὲ ἰξ 15 (Ὡς ργοάμυοϊ οὗ ἰἢς ρῥγὶςϑΕ γ ϑοῆοοὶ (Ρ). Βυῖξ 
ςδηποῖ Ὀ6 δπίϊγεϊυ ἴ86 ψογί οὗ Ρε; ἔογ ν. δ} ργεβυρροβα ἴδε εἽχίβίεηος οὗ 
ο. 16 (ἸΕ Ρ)) ἰῃ 158 ργοϑθηῖ ογσπῃι. ΕἸΠοῦ δὴ δοοουηΐ οὗ ἃ βεοοηά ςδηδβυ8 ἴῃ 
Ῥε δ45 Ὀδδη δηποίδι δα δηὰ ρεογῆδρϑ γϑοδϑὶ ὉῪ ἃ ἰδῖογ τυγιϊεγ, ογ {μὲ δηϊζίγα 
ομαρίοσγ ἰ5 {ἢ ψοσκ οὗ 5, [Ιὴ δαάιπίοη ἴο οἶπος σιαίίεγβ ΟΗ. τοΐς ἐδδί 
“186 ἰηϊγοάιυοιίοη οὗἹ (δες αἰνίϑΞίοη οὗἩ [Βς Ιαπά (ν. 55: ὅδ) 9665 ργεπιδίιυγε ; (86 
πδτὴς οὗ ἴδε ἰαπά, ὄνδη, 18 ποῖ πχεηίοηεά, πιυς ἢ 1655 118 σοπαυαβὲ, οὐ ἄνθη 
[86 ραϑϑδαᾶρὲ οὗ με Ϊοσγάδῃ ; οἰ. ,4518....ω38. : πχογεονογ, δοοογαϊηρ ἴο 2)}25., 
1. 4295. Μοβεβ νν858 ποῖ ρεγηἰεα ἰο οτο88 ἴῃς Ϊογάδῃ δηά Ἵοουϊὰ ηοΐ Ὀὲ 
ἰῆς ἰηϑίγυπιοηξ οὗ [Π6 ἀϊδι θυ οὩω᾿" 

1.4 Ὀϊτθοῦϊοηβ ἴο [8 19 {18 60η818.---ἴ, ΑΑγοη Ὀεΐηρ ἀοδά, 
ΕἸεαζαγ 15 αϑϑοοίδίεα τυ Μοϑαβ ἴῃ {πα ἰδἰκίηρ᾽ οὗ ἐπ6 βεοοπά 

οοηϑ0.5.---9,. ΤΠα σοπιπιδηα 15 Ὀτγίοΐοσ, θυϊ οἰπογννῖβα σουοποά 

ἴῃ 1Π6 54Π|6 ΡἢΓΑΒΘΟΪΟΡΎ 85 ἴῃ 15-.--8..0., ΤΊ ἰοχὲ 15 πιδηὶ 65 Εγ 

σογχγαρῖ, ἱποιρὴ ποῖ δαϑυ Ἔεπιθηάδά: 566 ὑὈΒ1]. ἢ. ὙὮΘ βοθηθ 

οὔ {π|58 σδῆβυβ 15 ἴπ6 βίερρεβ οὗ ΜοδῦΌ; ορ. 22ἷ (Ρ).--4. (ς 
γαλευελ σορηπαηαθ 20565] ἃ γδαυεπη ταουγγίηρ ρΉγαβα, 

Θϑρθοίδν ἰη Ῥ" (ΓΗ. 180ε).---4 πῶ ἐλο ολεϊάνορι οΥἹ 75γαθϑὶ τολο 
σατηθ ομζ 97 ἐλ6 Ἰαπαᾶ ο7 Ἐρ»»}έ] ἴο πιαίκα τῆ 5 οἶδιιβα ἃ βεοοπά 
οδ͵]δοὶ το οογρηαπάοα (ΕΝ΄.) 15 ἴο ΡῸ ἀραϊπϑβῖ 411] δηδίορυ ἴῃ {116 

ι56 οὗ {πε ἐογπιυΐα ας Καλησελ σορπαμ θα ἤοξος; ποῖο υγίποσς 

(πὶ Πιὲ, ννὨ]οἢ 15 ργεῆχαα ἴο “2 20565, 15 αυβεηΐ ἔγοῃι [15 οἴδιιβα. 

Τα ψογάς πῖρῆς εις Ὀ6 ἴαἰκθη ἂ5 ἴπε6 βυδήεοξ οὗ ν. ὅδ: , ςρ. 
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αη. 468, Ἀαίμον ͵655 ργοῦρδῦϊς 15 Ῥαίεγθοη β κυρροϑίίοσΣ ἴο 
τοδά Ὁ2Ὁ ἴοσ 521, δῃὰ ἴο τεηάδσ τοίζὰ γοραγα ο ἐλς ολέϊάγεσε οὗ 

7ςγαεὶ, εἰς. 

4. Γπκ 13] ὦ οι. --3ϑ..,. Ὅδκ.. .. ὩΤΊ ΜΤ. τεδάβϑ υγοηρἷὶν ὑζό; ὋὩὉ 
ΤΙΝ οσουγϑ οἴδη οπουρὴ (4... 41 735), Ὀυϊ ἴῃ τεοογάϊηρ ἃ οοπηπιυηϊοδίίοσι οὗ 
Μόοϑβ65 ἴο {με 15γδοὶ 65 δε ρῇγδϑε πογὰ υβεὰ 8 δὴ υηυδυξ]ὶ νετίδηΐ οὗ “ΤῊ 
οπῦκ. ΤΒς Ῥερίπηϊηρ οὗ ἔμ βρεοςῇ (ν.5) ἰπαὶ ἐο!]οννεά Ὅκ᾽ (ν.2) ἰα Ιοσέ : 
αἱ ργαϑεπὶ ἰἴ σοπϑβ1818 πε γεν οὗ ἃ οἶδιιϑε δά ἃ βιδογαϊηδία βεηίΐεηςε : γισ:νε 
ἐπέρέν γεανς οἷά απαᾶ ὠῤτυαγάς, ας γαλινελ οονε»μαπαεξα οσςες. ΤΒε οος- 
γτυρίϊοηβ 1ἰς Ῥεμίηα (ἃ. ὁὅ ἱπάεεά οπιῖίβ Ὅκῦ δηά ἰηϑεγίϑ, 4ηπ 2210: ἐς 
περιδεγεῦ ἐλέη; Ὁὰὶ (19 πᾶν ὍῈ ΠῚ ΟΓΕΙΥ δ πα οϑηϊῆ οὗ {μ6 βδηδ ογάσσ ξι ς 
(μαι δὐοριεά ἴῃ ἘΝ. Εοτγ 8 ογιἰοἰβα οὗ νατγίουβ υηϑυϊδ0]6 πα ἰηϑυβῆςϊοεε 
δπιεηάδρίίοηϑ, 5ες ὨΪ. Τα ᾿εδλϑὲ υπϑυϊίδῦϊς 185 ἐμδὲ δἀορίοα ὃγ Ραίογθοες 
(ἰπ 5807.), νἴο τοδάβ Ἵρ5Ὑ ἔοσ ἼΣΤΙ δηά οὐ Ὅκ ; ἔβη γεπάογ, “πω 
οΞξες απὰ Εἰσί ασαν ἐλπ6 ῥγίεσέ περιδεγεα ἐδέόνε . . . ἥονε ἔπυεηζν γέαῦς οαωῦ 
απα ὠῤτυανάς. 

ὅ-51. Τ}0 ἴλ1:}11108 ἃπὰ υΌΘΙ8Β οὗ [80 181.86]1068.---ὅ--2. ΟΥ̓ 
Κευθεη.---λλσωδονι, ἐλ6 “γείδογη οΥΓ ἤσγαο) τ, Ἔχ. 614; ςρ. ση. 
4638 (Ρ). Τα ςοης 977 Αἰ διδοτι, ἡ.6. ἈδαθΘηϊῖα οἶδηβ, ατ “7 αηδελ., 

Ραμ, Ποςγδη αὐὰ Οαρηπῆ; τς σαπια ἢ Πη65 ἀγα ρίνθη ἴῃ αη. 465, 

Εχ. 614, ι (ἢ. 58.---.-8-11. Απ δρρεπάϊιχ ἴο {πε βεοϊΐοῃη οη Εδυθδῃ, 

Ρεγῆδρϑ ἱπίογροϊαδιβάα; 566 δβϑονϑβ.-- -ὃ, “πώ δ[6 ςορς οὔ... .] 

{π6 ΡΙ. 15 υδεά, που ρΡὮ ΟὨΪΥ ομα πᾶπι6 ἔοϊοννβ : 50 οἴδη ἴῃ {πε 

σεηδδίοριεβ (6.9. ν.ὅ5, απ. 4653, τ (ἢ. 14}).--- 5246] τ6] η.---- 

9. 7.6 5ορς 97) Εἰ:αὉ] ατὲ Φαίλᾶη διὰ ᾿Αδίγᾶν (τ6] ΤΕ}, δῃηὰ δὴ 
οἴογννῖϑα ὑηκηοννη Διο δέ; ἴοτ ἴῃς ἰαϑδὲ πᾶπια, ορ. ν.Ἶ3.--- 

ΕἸοοί ὁ ἐλα ςογιογεραξίοη}) τἱδ η.; ορ. τόξ (Ρ).---Ζὰδ σοπργορα- 

ἐΐογι οὐ Αἴογα}] τἴχα ρῇγαββ θείγαγϑ ἴπ6 ἢδηά οὗ Ῥ"; 566 168 ἡ.--- 
10. Οἰϊαϊίοηβ ἔγοηι δηα νϑγθδὶ γεπιϊηϊβοθησαϑ οὗἉ 1683. 86 (ΛΕ Ρ).--- 

Απὦ ἐλον δεσαηε ὦ τοογια67] οὐ τυαγγιΐηρ. Ὑ86 ννοτὰ Ὁ) τερ δεν 

ΤΘ6ΔΏ5 4 σἰαηάαγα; λοννίετα αἶσα ἴῃ ΟἿ. ἀο65 1 Ὀδᾶγ [15 ργεβθηΐῖ 

τηθδηΐϊηρ; δῖ [ἴ 15 οὔζθη 50 υδεά ἴῃ ροβί- ὈΙΌ]1.41 Ηθῦτγαν ; 566 

[μνυ, 5.0.---11, διε ἐλθ 5ογις οΥΓ Αογαζ ἀέεα ποί] Ἰζοτδῇ ἩἰπΊβε 
(ν.10) αηὰ 16 πιεη {πδὲ Ὀεϊοηρεά ἴο Πῖ5 σοτηρδηΥ (1653) ρεγ5ῃεά ; 

Ὀυΐ ποῖ ““1ῃ6 βδοηβ οὗ Κογδῃ ᾿ {Ππεπιβοῖνοϑ, ἴογ “ἃ ἔδπιη]ν οὗ 

ΚΚογδῇ " 51} εχίϑίβ (ν.ὅ8; ορ. “τῆ βδοηβ οἵ Κογδῇ ᾿᾿ οὗ {Π6 

Ῥϑδ]πι- 1165). Αὐρυϊηρ ἴπ.5, 85 1 νοι] βθαπι, δὴ δηποῖίδἴογ 

δἀάξεά {πΠῸ ργδβεηΐ ποῖβς ἴο {π6 ἴεχί.-- -19-14 ὙΠς Θιπιθοηϊία 

οἶδῃ5 (αη. 4610, Εχ. 6᾽δ. τ (ἢ. 422 ἀγα λιρμῶ δί, Ῥεγῆδαρβ {πΠῸ 

οοτγοοῖ ἔογπι οὗ γορ δί (η., Εχ.; 566 2412). 307), Μῶπιΐη, 
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.7Δελῖ» ((Π. 38, Ἰποογγοοῖν, 24γ22), Ζοραλ (Τ ; αη., Εχ. ἍΠν), 

δηά «δλάῶέ. Α βιχῖἢ οἶδη, Οπδά, πηιθηϊοηθά Ὀεΐννεθε 4πλη 
δης αδομίη ἴη ση., ἔχ., δηά 001]... 15 ἤεγα δηά ἱπ (ἢ. οπιίθά. 

15δ--18. Τῆς ἀδαάϊῖα οἰδηβ (6η. 4616) ατὲ δορλῦη, ΜΜὨΙΟὮ 15 ἱησοτ- 
ΤΟΟΙΥ ρίνεη 85 ϑίρῃίδη ἴῃ ση. (1 ποῖ (ἃ) δπὰ 100}. 4429, 
᾿αρρῖ, δλῶνδ, ἀλλὰ Οδηΐ, οὐ ταῖμεν ἔβθδη (6η.; ορ. }081]. 4.429, 
: (Γῇ. 77), 2», 4νδ (σπ. Α»οάδ, απὰ 4.,,812.----19. Οη. 4612 .--- 
20. Τῆς οἶδηβ οὗ υάδῃ (ση. 4612, τ ΟΠ. 28-, ορ. αη. 48 [) 
ἀἀεϑοσιθεα 45 [15 σορϑ αἵ δλδίαλ, Ῥϑγος, θὰ Ζογαζ, αἀπὰ (21) 

ἴποβθ ἀεβοῦροα 85 1115 ριδηάβοηβ ΟΥ̓ Ῥϑίθϑ δύ 2765γῦ: Ἀπὰ 
Ἡἴδηιῆι.---28.. 95, ΤὮε οἶδη8 οὗ Ι5βδοῦαγ (Οση. 4618, Σ (ἢ. γ1) ἃτα 
Ζοίᾶ᾽, ῥηεαλ (βμεοτυᾶλ), γάσλῆδ (ἰὰ Οη., ἱποογγεοῖν, 206), απὰ 

͵ολύηγδη.---θ ῖ, Τῆς οἶδηβ οὗ Ζορυΐοη (η. 4615) ἀγὸ .δϑερε, 
ΕΕἰδη, απὰ γα 1ε᾽ δ].----Ὁ8. Τρ. ση. 4629... .-99. 82. Το Μαηδϑϑὶῖς 
οἶδηβ, ν ὩΟὮ ἴοσ οὈνϊοιβ τοᾶϑοηβ δα ποῖ πιϑηϊὶοηδά ἴῃ 6η., 

οοηϑβίϑὲ οὗ Μίαολῖν ἀδβογίθεα ἃ5 ἃ βοη, ΟἱἹο αὐ ἃ5 ἃ σταπάξοῃ 
οὗ Μαπαββθῆ, δηά 5ἷχ οἴπετγϑβ (ν.29) ἀββογι θεά δ5 βοῃβ οἵ (αἰ ]εδά. 

Ττγδηβίδιθά οουξ οὗ ριεηθδίορίοδῖ ἰδηριιαρα ἴπ6 τλθδηϊηρ οὗ 16 
ἀντι ἀρροαγβ ἴο ὃς {παΐ ἰπΠ6 Μαηδϑϑιῖα οἷἶαη Μδϑδοῆιὶγ σβπΊ6, 

ὙΠΕῖΠοῦ ΌΥ οοπαϊιαδϑὲ ογ οἴπογινῖβα (ορ. 4239. (ἸΕ), Ὁι. 41δ, [ο5. 
1551 (Ρ}), ἱπίο ροββϑϑβϑίοη οὗ ΟἱἹεἰδὰ (1.6. Μδπδββεῆ᾿ 5 ρΡοββαβδβίοη 

Ἑ. οὗ ]Ἰοτάδη), νἤθησα βυρβεαιεηῖῖν Μαδηδϑϑὶία οἶδηβ (6... 

ΟἸο δ᾽ 5 ““βοῃβ᾽ ϑῃδοῆεπὶ δηὰ [᾿6Ζεῦ) βεραγαίθα δηὰ βει θα 

Ν᾽. οὗ Ἰοτάδῃ. Μδοῆὶγ ἰβ δὴ δῃοϊθηϊ οἶδη ογ {{ῦ4] πδπια (]υ«. 

514) ΒΙΟΝ ννὰ5 δαγίν σοπηθδοϊεά ἢ Μδηδββεὴ (6η. δοἷ (1Ε)}. 
Α οἶδη πιῖρᾷς θ6 ἀεβου θεά 85 {πὸ ἔδίμογ οἵ 1π6 ἀϊβέγιος νῃαγα 1 

ἄν εἷς ; ορ. 6.9. ““Ηδπῖοῦ {6 ἐδίμογ οὗ 5ῃεοῃαπι᾽" (Οη. 448), 
Ὁ ΑΞΠΒυγ {πὸ ἰαδίμος οὗ Τείκτοδ',᾽" ““ Μαγεϑῆδῇ, {π6 ἰδίῃογ οὔ 
Ηερτγοη;,᾽ εἴο. (ι ἢ. 235 3). ὝὙΠετεα 15 ποϊῃίπρ' βυγρυϑιηρ 'π ἃ 
ΙΪαῖε σεοηεαίϊοριϑδί βδιυρροβίηο ἰδαἱὶ ΟΝ. Μαηδϑϑθῇ τνὰς οὗ ἰδίεγ 

οὔἱρίη ἴπᾶη Ε. Μαῃαββεῆ, δηὰ 50 σγεργεβδηίηρ Μαηδϑϑῖῖα 

ἴοΟΨ 5 ΟΥ̓ οἶδηβ οἡ ἴπε ΝΝ. (ϑἤδομδσ, [6Ζϑτ) 85 βοῃβ οὗ ΟἸ]οδά, 

δνθη {ποιιρῆ, 85 δαγίίεσγ βουγοθς γοροζί (7. 1285; δηά 566 οἡ 

4289-42) Ἐς Μδηδββοῦ ν85 ἰῇ γα! ν δὴ οβῃοοί ἔγοπι {πε ΚΝ. 
Οἰδδῦ τγείδγθησος ἀρτϑαοίηρ' ἢ [ἢ6 ρῥγοδεηΐ ρεπεδίορίοαὶ 

ΒΟῃ6Π16 ἃγα 271 26], [ο5. 1γ8 (Ρ). Α αἰβεγθηϊς βοῆδπηα 15 ἐουηά 

ἴῃ 7ο5. 1γ}} 5 (9 ΤΕ}; τῇεγεὲ Μδοῆῖγ 511] ἀρρϑαγβ 45 ἕδί ον οὗ 

ΑἸο᾽ δά, δι [ἢ οἰχ οἷαῃβ βεγα οἰδϑβϑᾶ 85 βοῆς οἵ Οἱ ο δά τὸ 
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Ποῖα 5οῇβ οὗ Μδηδεϑθῆ δηά Ὀγοίμεγβ οὗ Μδοῆϊσ. ΥὙεῖ ἃ Ἐπξγά 
ΒΟΠ6ΠΊ6 15 ἰουηά ἰη 1 (ζῇ. γ16 19. δῃά 4 ἔουγίἢ υπάογθς τ ΓΏ. 

251:.:28. (ον ἔυγῖμογ αἰδουπβίοη δηὰ ραποδίοριοδὶ ἔδῦϊος, Ξες 

Ὀτίνου 5 τί. “" Μδηδϑβθῆ" ἴὴ Ηδβίίηρε᾽ 28.; Κυο. ΖΑ. Ζ,εας. 

χὶ. 484 Ε[.---80-8 2, Τῆς 5ἰχ οἶδηβ ἤδγε, ἰποιιρὴ ποῖ αἴτναυβ (Ξες 

Ρτγδοθάϊηρ ποῖ), ἀδβου θεά 85 σομς οΥ Οἰε σα ἄτα α͵150 πιδσποιεα 
ἴῃ 705. 172 δπά ἴῃ ραγῖ ἴῃ ᾿ (ἢ. γίδι, 7 δεθν 15 ἀὴ δα γενϊδέξζου 
ἴος Αδἤεζεσ (1οβ., Οἢ. ; (ἃ τοδάβ πεγδ, ᾿νγοηρῖγ, ᾿Αχιέξερ) ; ἴξ 
νν85 ἴδ6 οἶδη ἤοηοα ΟἸάδοη βργδηρ (]υἁ. 611-3.. Σὲ 52. 2) δ“ 

νν5 ταϑί ἀδηΐ, ἰπ ραγί δἱ ἰεαϑξί, ἴῃ ἢἰβ ἀδγβ δὲ Ὁρἤγδαῃ, πιῆϊςῆ, 
ῬτοΟΡΔΟΙΥ, ἰδῪ ποῖ ἔδγ ἔγοτπι ϑῆδοποπι (οΡ. ἃ. 9), δηὰ οογίδι εν 

τνεβί οὗ Ϊογάδη ([υἁ. 8 ἴῃ ἰδ Ἰἰρῃς οὗ 6533). «Φδεολοηι, που Ὦ 
νοσα! θα (3; θὰὲ ὅτ Σνχεμ) ἴῃ ΜΤ. (μετα, 105. 1γ2, τ ΓΒ. 
γ19) ἀἰ γα πεῖν ἔγοπι 5μεοεπι ἔπ τηνὲ] -πονση ἴονση (3), πιυϑὲ 
νοῖ Ὀ6 οἴοβεῖν οοηπηθοῖοά ἢ 1. ἰδία ἀπὰ .45γ δὲ τὸ τιθῖ- 
τἰΙοπεα ΟἿΪΥ ἤστα ἀπά ἴῃ Ϊοβ. 173; ἴῃ6 πᾶπιθ5 δ δοϑβϑθῃϊΐ ἔγοτχ 
: (Γῇ. γ6 (566. Κι); ΑἰδῥὙδν 15 αἷδθο πιοηϊοηθά ἴῃ ν. 58 271, 

]ο5. τῶ; δλορεἜα' ἴῃ 705. 173, τ ΟΠ. γ19.---88. Αἡ ἱἰγγεϊενδηξ 
απιοϊρδίίοη οὗ 27}. «δεϊοῤλολασς ἠαμρλέονς (537) 3611, 705. 1γ3) 

ᾶἃῖα ἴοινῃβ οὐ᾽ οἶδηβ: ἢ Μαλίαλ 15 ῬΑΓΆ116] ἴο ἴπ6 οἶδ πδπὶδ 

Αδΐ'εζογ ἰῃ σ Ὁῃ. γ18; Ζέγεαλ ἰβ ἰῃ6 πᾶπια οὗ οπα οὗ {πε σδρίτα]ς 
οὗ 6 πογίπογη Κίηράοπι (1 Κα. το], 705. 1253); νἱἢ ορίαλ, 
ΟΡ. ΒεΙΒ-Ηορ]δῃ (05. 156); ΤῶΦωιηοαΐ 15, βιγ ΟΕ βρεαϊκίηρ, 8 

ἀϊνίηθ πδΔπι6, ὈὰΣ τῆδυ, {πὸ ἰῃ6 ἰα5ί, Ὀ6 δὴ δοντγαονὶαἰιίοη, δηὰ 

βίδπαά ἔογ Βεῖῃ-Μιοδῃ; λιοαά (ΠΡ; τ Νουα) ἰ5 ἀϊΞιϊπρ θεά 
ἔγοτῃ ἴῃς Ζεδι]οηίία ἴον οὔ Νε δα (Π}3Π 705. 1913; τὸ ἄννονα, 
τ Νουα) πιογεῖν ΌῪ ἴπ8 δΌβεποα οὗ {πε γίϊοβ δηὰ (πε νοοβϑ]ῖβα- 
τίοη ; ἰξ ΡτΟΌΔΡΌΙΥ ἀρρϑαῖβ ἰπ ἃ σογγυρὶ ἔοσπι (Απί πὶ, Ὁ})8) 
ἴθ 1 ΟἿ. γ᾽9 δ5. ἃ ““βοη οἵ ϑῃεπιάδ' δηδ “Ὃ ὑγσοῖμεν᾽" οὗ 
ΘἤΘοῆσπι. Νοῖα [ἢδδξς αδιίῃ- ἤερῆοσ 15 πηδηϊὶοηθα υπῖ Ὀαΐοσγε 

Νείδῇ ἴω 05.-- -8)ὅ ἢ. Τῆς οἶδηβ οὗ Ἐρῇταίπι νυν οἢ ἀγα ἀθϑοῦ θεά 

5 ΠῚ5 50Π5 δῖα δλῆέλοίαζ [6ολ67] ἀπά 7Ζάαπ (5 Ζαλαρι; 
ἃ Ταναχ)ὴ; 45 ἢῖ5 ρταπάβοῃ ὃῪ ϑμυιμοίδῃ, “ΣΦ γᾶη. ὙΠαβα, 
πκὸ ἴπ6 Μαπαϑξϑῖίε οἶδηβ, δηά ἴογ [68 ςαπὶα γϑᾶβοῇ, δβ ποῖ 

τιθηςοπαά ἴῃ απ. 46; Ὀυΐϊ ορ. τπηά οἵ. τ (ἢ. γ39-,. (ἃ οπκὶίς 
Βεολθν, ΜΏΪΟΝ 5 ΡΓΟΌΔΌΪΝ ουἱ οὗὁἨ ρίαοθβ ἤδθγα δηὰ ποιὰ ὈἊ 

ἰγαπϑίεγγεα ἴο ν. 88 (2.281. 5ςοϑ), ἐπουρ 1ἴ ἰ5, οὗἨ ὁουγβα, ροβϑῖθῖθ 

ΆἝυς. 72. 7 )4. χὶ. 488; οΡ. ταν, ᾿εδγετυ Ῥγοῤεν Ναιπές, ττό, 
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τ δὶ ἴπεὸ οἴδη δὶ οπδ {{π|6 τνὰβ οοιιηϊεά ἴο ΕρὮγδίπι, αἴ δηοίπεγ 

ἴῖο Βεη͵απιίη (2 5. 20). ῬοβϑβίθΥ “εολθγ Ὧὰ5 τερίαοεα Μεγ, 

νοῦ ἴῃ στ (ἢ. γ,39 βἰδαπάς Ῥεΐννθθη δλωζλοίαζ απὰ Ζαλαίΐλ. 
λει ζλοία,ι ἰ5 τιθπιϊοηεὰ οὐ ποτα ἀπά ἴῃ τ Ὁῃ. 530 (1). τυ πῇ 
Ζαλαη, ορ. 7Ταλαίλ, τ (ἢ. γῆ, ταῖμος (δδη 7Ζαλαμ, 12. ν. 5. 

“Ζγαη, οὐ ταῖμον ἱξώα» (5), 15 ρΡγορδθϊυ τεργεβεηϊεά Ὁγ ΕἸ 'δάδιι 
οτ Εἴ'αά 'π τ Οἢ. γ39:, δηάὰ [δ'άδη ἱπ τ (ἢ. γ38; 5ε6 δὲ. 
15320.---38-41. ΤΠ οἷαης οὗ Βεοη͵απιη (Οη. 4651, τ Γῇ. γδ1 
815.) τνβῖοῖ ἀγα ἀδβοσρεά 85 ἢἰβ βοὴβ δῖα βεἰα' (Βεολον; 568 
Ῥτασεάϊηρ ποῖο), “Α4ςλδδὶ, Α4ζ1γᾶπι, δλοῤλῶρῥλᾶηι, Ιῤλᾶρι, ἀτὰ 
4.5 ἢἰβ8 ρταπάβξοηβ Ὁγ Βεῖα', 47 δηὰ λα απιᾶπ; ἴπὰ 5. ἀπά 6η. 
[Π6ὸ α5ὲ ἴννο αἷβο γδηΐζ 85 βοηβ οὗ Βϑη)ατηΐη ; αν]τἢ {Π6 νίειν οὗ 

ΜΤ. πετγε, ορ. τ Οἢ. 83 (οἱ. γ). Βεοδποσ 'η ση. βίδηάϑ Ὀαΐτνθοη 
Βεῖα' δπὰ Αβϑῃρεῖ, δὰ τᾶν 116 σοηοεαϊθα ἴῃ ΥἼ53 λές Ξεζδογτι ἴῃ 
: ζῇ. 858; 5ε6 Η. νν. Ηορρ ἴῃ 70}. χὶ. το. “ἘΠῚ δηὰ Ἐοξῇ, 

Μαυρρίπι᾽" τῇ ση., ἀγὰ ποῖ β'δηιῖπα Π8ΠΊ65 ; ἴΠ6Ὺ ἀγὸ ἴῃ τϑϑι] οὗἁ 

8 ἔδυ τεδάϊηρ᾽ οὗ {π6 οοηβοηδηΐαὶ οχέ (ὈΒΊΒΦ, ὉΠ), ἸνΒΙ ἢ 

σοηΐδϊποα ἴδε πδπ|65 4ζ2γάρηε, δλοῤληρλᾶρε, σοτγθοῖν γοδα ἤσγα; 

Τ00}}. 4475 Ξ66πὶ5 5 ΠΡ ΕἾ 1655 οογγαρὶ τπ8η 6π.; 566 ΖΡ,. 
Ὁ. 25 ἢ. 1. Ο [δε οἵδε παηά, αετγὰ (6η., δἷ5ο 1 Γῇ. 83) ἰ5 ἃ 
δεπμυΐηα ἤδηπια; διυὲξ ψῆεῖπον 115 οπλϑϑίοη ἥδε 15 δοςοιἀθηϊδὶ 

οὐ ἱπίβης οηδῖ πιυβὲ γαπιαίη ὑησεγίδίῃ. (ἢ, πιοηϊτὶοηβ ἃ ἴαγρα 
πυπηῦοτ οὗ Βεη]απιῖα οἶδης τηδητ οηδα ἡθὶ 6 Γ ἤοτα ποῦ 'η Οη.-- 

42 ἢ, ΟΥὁ Τδη οΟἿΪν ἃ 5βἰῃρὶε οἶδη 15 πδηγεά, δλϊλᾶνι, σα]16ἀ τη 

ση. 4633 Ηἀ51π|.---44- 47. ΤἼς οἶδη5 οὗ Αβῇοσ (απ. 4657, τ (Γῇ. 
361.) ἀδβογῖρεά δ5 ἢἰβ βοῦβ δα ἠηραῖλ, Ζολυαλ (50 τεδὰ ψ ἢ 
ση., Οἢ. ; πη ση., ΟΠ. “απο ἤελυΐ"" 1ῖ5 ἀϊξιορταρῃ!ο), 5ογξαλ; 

ἃ5 5 σταπάβοῃβ ὃγ Βειΐ δῇ, Ζ7ζοῦγ ἀρὰ Μαζολῖ δὶ, ἀιιὰ ἃ5 ἢὶβ 
ἀδυρδίετ ϑϑγαΐ. --- 48-50, Τῆς οἶληβ οὐ Ναρῆίαϊ: (σα. 4655, 
1: ΟΠ. 518) αὐ 7ωλ ο᾽ δί, σωηῖ, 7) δεῦν, δαπὰ δλέμῥη, (5, (Ώ. 

δλαϊηπι). 

θ. ὈΠΥΠΣ 9. .« ἸΧΣ] 5 ὈΠΊΡΙΣΣ.. .. ὭΣ. Τῆς ΗἸΡὮΪ οὗ ἸῺ οσουγδ εἶξο- 
ΨΠογα οἠἷν ἴῃ 5. όο {{|6, απά 15 ἰπδῦα ρεγῆδρϑ ἃ οογγυρίίοη οὗἨ 30. --- 
10. πὶ πνὴ] 5. γκπ. τοῖν 352] 5. Ὶ ΠῚ ππ.--τῶθ. 59} τῆν 503 522 ν5} 5. οτν 5 
(818 οἴαυβε απ δδ5 ἴῃ 115 ρίαςε 58ἰ πρὶν τοκῦ : 58εῈὲ αῦονε. [{ (Πς οἴδυβε ἴῃ 
1} Ὅς οτἰίηαι τκῦ Βεΐογα "ὙκΚΠ ΠπεσῸ Π85 ἀγορρεά ουΐ, ἴοτγ ἴἰ 15 γεχυϊγεά ὉΥῪ 
(ες ΒοΠοπιθ οὗ {πὸ σμαρίεσγ, Βα 1 15 ἰκ εἰν ἐπουρ ἢ τΠδὶ 5 5 οτἱρίηδὶ (ποῖς 
αἶΞο ναγίδίϊοηϑ ἰη ὅπ), απὰ {μαι ἴπ6 δαάάιιοπαὶ οἶλυδα ἴῃ 1 πᾶς Ὀδοη δά δε 
ἰ Ἰβουρῆϊ οὗ {πε ἰποογν υηάἀετγίης τ ΟὨ. 85".---ξ, "σον 5522] (Πς ἐγε οὗ ἃ 
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οοργίϑε οοηΐι5ε ἴῃς δηδίηρα οὗ ἰπ6 ἔνο τυογάς : τολὰ σεῦ Ἐπ, ἴπ σα, 
4617 Ὸ 15. ἀπιοσταρῆϊς οὗ πισὴ ; Ὀυϊ, κα (6 ἱποογγεςί γελ ηρ ΣΟ σχτ ΗΝ 
(86ες Ρ». 292), {π6 Ἔγγοῦ πιδὺ Ὀ6 οἷος ἰΒδη ἐπα οοπιριϊδίϊου οὗἩ 186 70 ἤδζωδϑ 
ἴθ σὴ. Τῇοῖο 15 ἴῃ πο ανίάεηςς (δαὶ ἴδε Ὠᾶλπιὶεὸ Ἴσ' δαὶ δὴγ γεϑὶ 
οχίβίεποα ; ἰῃ 1 5. 149 ἰξ ἰ9 δὴ ἱηϊεηϊίοηδὶ τυ ]αϊίοη οὗ βδηοῖϊδος δια 

(5ες, ἐ.9., ἮΥε. οὐ ἴα ρα558 56). 

δ2-ὅθ. ΤῊΘ ΤΏΒΏΠΟΣ ἰῃ ἩΔΙΟὮ [80 1Δπηὰ ἰ8 10 ὃ0 ἀἰνἱθἃ δ΄σοοΣ 
0860 ὑχΣ1008.--- 6 τηδαηΐϊηρ᾽ 15 ποῖ αυϊΐε οἶδας, Τνο ρηηοῖρίος 
οἵ αἰνί5ίοη ἂὔὰ δη]οϊπθά ; οὔ ἴῃε οπα παπᾶ, ἔῆε ἰαπὰ 15 ἴο Ὀ6 

ἀϊντάεα ἀπιοηρ ἰπ6 βενογαδὶ ἰσγῖθ65 ἰὼ ργοροτγίίοη ἴο ἔπαῖγ γεϑρεο- 

{να πυπηθοΓ5 ; οὐ ἴδε οἴπογ παηά, ἴξ 15 ἴο Ὀε αϑϑὶσπεάᾶ Ὅν ἰοῖ. 
Ηον ἰπεβε ἔτννο ἴῃ {παπιβοῖνοβ ἰγγοοοηο!  δῦ]ϊς ρυποὶρῖο5 ἃγα 

οί ἴο 6 τεβρερίοά ἴῃ ἴπε αἰν᾿ϑίοη 5 ηοΐ 5βαϊά. ὙΠ ἐχρίδηδ- 
[ἰἸο σοπηπΊΟΠΪΥ οβεγοά 5 πὶ [ἢ ἀϊδίγιοῖβ ἰπ τυ οἢ τπ 6 Ξονογαῖ 
{065 ᾿νεγα ἴο βδίι|6 τνογα ἀδίογηγηοά Ὁγ ἰοΐ (ΟΡ. 3.355), ἀπά {παῖ 
{πδη (ἢ 51ΖῈ οὗ πε ἀϊξίτιοϊ τνᾶβ8 ἀεϊεττηϊηθα ὈΥ τῆς 51Ζα οὗ ἴῃς 
τθ6. [{ τνᾶ5 ἀπ οἷά ἰγδάϊοη {πὲ ἔα σοιπῖγυ τνᾶ5 δρρογίὶ οηθα 

ἴο ἴα βενθγδὶ 065 ὈΥ ἰοΐ, ἔπε οἱάεδγ νίενν Ὀεΐηρ᾽ ἴδ [86 αἰϊοῖ- 
πηχεηΐ ννὰ8 τηδάθ δεογε ἴῃ6 οοπαιοβὲ (1υἅ, εἴπ, [ο5. 17}. 18 7), 
(π6 ἰαῖον {πὶ ἔπ δ᾽] οἰπιθπέ ννὰ5 πιδάς αἹϑγϑν ἴῆε σοηαιιαϑῖ (6. ». 

]ο5. 141. 1,1} 8 Ρὴ, 1 1Π6 ἔδοϊ πᾶ Ὀ6 ργεϑβϑά τῃδξ ἴπ6 σοπ1- 
πιδηᾶ 5 ἤεγα (ν. 55. δὴ) ρίνεη ἴο Μοβεβ, ἴπ6 ριδϑδθηΐ ραϑϑαρο 
ἴαἶκα5 {π6 ἰογπιεῦ νίαν. Εογ οἴει γείδγθηοθβ ἴῃ ΟἿ. ἴο τῇς 

Δ] οἰπιθηΐ οὗ ἰΪδη, 5ε6ὲ Μίς. γ)ς ; ἔογ {π6 συδίοπι δπιοηρ οἵδος 
Ρδορίθβϑ, Ηεγοά. ν. 77 δηά οἵποσ γεΐογεησαβ ἴῃ Ὁ]. ; δηά ἴογ 

{Π6 Ὠιἰδίογιοαὶ ὈγΟΌΔΌΙ ΠΥ οὗ δ᾽ οἰπιαπὶ Ὀείογε οοπαυσδϑῖ, Κις. 

Οεςολ. “. 476δ᾽. ἴ. 245 Η. 

Τῆς ἕδος {παΐῖ τῆ6 αἰϊνίΞίοη 15 ἴο δε πιδάς δοοογάϊηρ ἴο 

Πυθα γ, δοσουηΐβ ἔογ [ἢ6 ργαβθηΐ βϑοίϊίΐοη Ὀείηρ᾽ ρῥἰδορά δέϊογ ἴΠ 8 

δοοουῃηΐ οὗ ἴπ6 σοηβ5 ; δηά ἴῃς [ΠΘΟΥῪ (παῖ [(ονὶ δα ηο ἰαπάρδά 

Ροϑββαεβϑίοη (ν. 5), ἴογ 118 Ὀεΐπρ' ρἰδοεὰ Ὀδεΐίογε [88 οδῆβϑυβ οὗ 
1,ενὶ (ν. ὅπ), 

ὅϑ8. 7Ζ0 ἔλετε ἰτὶῦ65 ταὶ ἐλε αμαᾶῖ δο αῥογίϊομεα ας απ 
ἐπλογίαποθ (ΠΡ. 1855) ποσογαϊζρρ 19 ἐλα πωρμδον οὔ παρεος, 1.6. οἵ 

Ρδγβοηϑβ (ορ. 13 η.), ἴη [6 βενεγαδί {γ1065.---ὅ4, Σὺ» ἐλαΐ ἰτὶθ6 τολίολ 

ἧς ἰαγρο, ἕλοις σλαΐέ τηπαλε ἐς τη λογιίατιοο ρτοροτιοηδίεϊν αγρε; 

δπὰ 2,0» ἐλαέ τοὐτολ ἐς σγιαΐ ἐλοιε σλαίξ γπαλε ἐΐς ἐπιδλογίξαπιοσ Ὁτο- 

Ῥοτγτοηδῖοϊγ σηεαῖ: ἴον οἴπασ δ ἘΠ 6565 οὗ 5, ὉΡῸ (Ὁ ΡΌΠ, 2), 
ἰαγρῈ πὰ ςφ»μαΐὶ (εβρεο δ! γ ΊΠ ταίδγεπος ἴο πυπη 6 Γ5), 566 358, 
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Ἐχ. 1677, 76τ. 295, ση. 3,ςοϑδῦ, Ὁτ. γ7.---Αςοοτάϊηρ 29 (πὶ ηυπιθοῦ 
οὗ Ζἦοξο ἐλαΐ τοεγὸ πτρρηδογϑα ο7) Θαοῖ ἐγδο «παϊ {5 τλογίζαροο ὅδ 

οἵσυοη.---ὅδ. Αοοογαζηρ᾽ ἐο ἐδο παρπες οὗ ἐλεοῖνγ ,αἰλεγε ἐγίδος σλαϊ 

ἕλον ἐμλορ 1] νυ ὈΠῚΣΝ ΓΘ, ορ. Νὰ. 116 41 1,32. 2,166 267, 

ΤΠ6 πιοδηΐϊηρ 15 ταϊποσ οὔϑβοιγα; ρεύῆαρς ὮὨ]. ἰηΐδγργεῖβ οογ- 

ΓΘΟΙ͂Υ : ἴῃ6 ἰαπά ἰ5 ἢγϑε αἰν!ἀεα Όγ ἰοΐ ἴο 1ἴῆ6 ἔννεῖνα {1865 ; 

ἱπάϊνττι415 σαϊη πεῖν ρογίίοη Γπγουρῆ {πεῖν {γῦ6 δηά ἴῃ τἢ6 

ροτγίϊοῃ δ᾽οιιθά το 11.---ὅθ0. “οοογαίηρ ἰο ἐλθ 1οέ «λαϊέ ἐξς, νἱΖ. 

[5γ86]᾽5 (οσ, ργϑίδγδθίν, γεδάϊηρ' νυ (ἃ ((Ο]οτννεα ὃν ΕΝ. νῖτῃ- 
οιξδ δοκηον]εάρ πη) ὈΠΟΠΣ 2λοΐ») ἑηλογέίαποσ, ἐ.6. Οδηδδῃ, ὅδ 

ἡέυϊήφα δοίεσσοκ 6 1076 ἨΜΡΙΘῸμΣ απο ἔλθ 655 Ἠπ67Οτ5 

(1065). 

δᾶ. γ1ρ0 Ὁ) δ] Ο.-Κ. τ396.--οὶηῦπ) 78}} Ἰπὺῦπ) 18 θεβϑὲ τεραγάεά 85 δῇ δςς. 
δῇογ ἴῃς ΡΆ55. ; ορ. Ὑ [ἢ 6 886π|6 νΌ. 425, : Κ. 2; Ο.-Κ. 121.---88. ποῦ 
ΓΔ] (ἃ τοῖς ὀνόμασιν, κατὰ φυλάς (ΞΞ- πιδῸ5) : {πε εθῖεοῖ οΥὗἩὨἁ {158 15. ἴο πιαῖίκα ν. 5 
Ἔδχίθηα (πὰ δρρογιϊοηπιοηΐ Ὀγ ἰοὶ ἴο ἰῃε οδδ8ε οὗ ἱπαϊνι τα : (15 18. ποί 
αἀἰγοςῖν δη]οϊηδά ἴῃ 3Ή. 

δ7-62. ΤῊΘ ἴΔ1|11108 δῃηὰ ΠΌΠΙὮΘΙΒ οὗ 80 Ων ἱΐθ8. --- Α5 αἱ 
{π6 ἔγϑε σδῆβυς (1472), τῆς 1,ον!ῖε5 ἀγα πη] εγοα δραγῖί ἔγοπι [ἢ 6 

οἴμον {{Π065; δηά οὐ (ἢ15 οσοδϑίοη Ὀδοδιιβα {π6 οἴδοῦ {γθας ἀγὸ 

πυπθεγοα νυ 4 νίεινν ἴο ἔπε ἀϊπιίγθυςοη οὗ ἔπΠ6 ἰδπα δπιοηρ 

{Π6πὶ (ν.ὅ3..), τυπεγεαβ [μὸν] 15 ἴο τϑοεῖνα πὸ ἰδηᾶ (ν.55). ΤῊΪΚ 
ΘΘΟἾΟΏ ΠΊΔΥ ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΠΥ μάνα οοηϑίϑιεα οὗ ν.δ7. 65 ΟὨ]Υ. 

Ενεπ ἴῃ 32, απά 5111 πιογε ἴῃ ὁ, νυ ϊοἢ το 5 Ἵν 2 ἴογ πὶ πρ (8)), οὐ 
οῦπ (5), ν. 5] ξΌ]]1ονν8 οἱοβεῖγ ἰἢς ἢγσι ἐογηχυΐα ἕου 1Π6 βεουΐασ ἰγὶος (56. 
δΌονο). Οη {Π6 οσοπίγατυ, ν. 585 19 οαϑδὶ ἴῃ ἃ αἰ δεγεης πιου]ά : Γυγί πον, που ἢ 
τα κῖηρ 8 ἔγοϑῇ βίδγί, ν. 18 ἱπ γεβρεοῖ οὗ 118 σοηίδηϊβ οπίγεὶ Υ ραγα 16] ἴὸ 
ν.δ], ὈοΙἢ μίνο ἃ [15ὲ οὐἉ 1ενὶτοα] δ π1}:1165---ν. δ, τς τἴῆγος {8 π}}}165 ΠΟ Ὦ 
ΔΡΡεᾶγ εἰβενῆεγε 45 ἴῃε πιδίη αἰνιϑίοηβ οὗ [,ενὶ (Οη. 46)), Εχ. 6)6, Να. ς. 
αἵ, γ19, ]ο05. ο. 21, 1 (Γῇ. ς77 61] (61. 16) 1.45. 26) ; ν, ὅ8ι. (Δ Π.|65 παπιοά δῇογ 
Ρογβϑοηβ δρρεδγηρ ἴῃ ἴῃς ρεπθδίορίεβ ἃ5 ργαηάβξοηβ οὐ γεῖ πιογα σγεπηοίὸ 
ἀοϑεοορηάδηίβ οὗ [(ον], ἡ. 6. δηλ δ 5 νυ πιο ἢ ννεγὸ γαραγάθα 45 δυ δα ινιπίοηϑ. 50 
ατ ἃ5 ἴῃς ργεβεηΐ οπδρίεγ 18 ςοηοεγηεά ν. δ 15 ὑσί πα γΥ δηά ν. δδ8 ςεοοηάδτγυ ; 
᾽υῖ τ 15 ΌΥ πο πιδδηβ ργεοϊυδβ [ἢ ροβϑϑ: ΠΠγ, οὐ ἰηἀεεαὰ [86 Ῥγοῦρδθ!Πν, 
(Πδὲ ν.55 ςοηϊδίη5 δῇ οἱάοσγ ἵπδογυ οὔ {πὸ 1 ον! τς 4] ἴδ 65. Ν᾽. ὅδ -6Ὶ ᾿ς Πα 
ν.5.10, 80:88 ἱγγεϊοναηΐ, ἀπά, κὸ ν.8-10. Βαβοά οἡ αἀϊογοηϊ βουγοσδϑ. 

δὴ. Τῆς ον! το] οἷδηβ ἀγα ρίνεη 85 ἴπ 4} δηὰ ἰγεαιθηῖν 
αἰβεννῆογα (566 ργεσθάϊηρ η.): Οδρελόη, Κολᾶίλ, διὰ “ορὰ γῆ. ---- 

ὅ8. Α αἀϊβεγθηΐ 115ὲ οὗἩἁ Τ,αν!τ σαὶ ξΑΠΊ1165, ἴῃ Ἀν ϊοἢ Οηΐν τΠ6 

ΒΈΠΕΠΙΟ ἔογπΊ5 οὗ ἴπ6 παπιεβ ἃγὰ τιδεὰ ; οἵ. ν.7, (Οοτγγοβροπάϊησ 
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ἴο ἴΠ6 σΈΠΙΠ|ο5 οδηδηΐ πὰ ογχξ τὰ ἴῃ6 παπιες ἨδΌγδη δηά 
Κογδῇ (419. 161); {π6 {ἢγεθ γεπιδίπἰηρ ΡΘΠΕ]Πο5 Μῶελῖ ΜΜαλζε 

δηὰ Ζηδηῆ αὐτὸ ᾿παπηβοῖνοβ υ56α ἃ5 ὩΔΠΊ65 ἴπ ἴδ ὈΓΙΘΞΕΥ ρΈηα- 
αἰορίθβ (470. 18); Ῥυΐ ἴΠ6 παπηδβ ἔγοπι ννδῖοῦ ΠΟΥ νοῦ ΟΣ ΡΊη- 

ΑΙ ἀετγινοαά ἀὔὰ γαβρθοῖ νεῖ Μοβοβ (Μόϑῃε), Μαῃϊδῇῃ, δπά 
ΓἸΌπδῆ ; Γἰηδῇ, ᾿κὸ Ηδῦτοη, 15 4 ἴονῃ ἴῃ δα 5. οὗ 7υἀδῇ. 

Α5 δρρ] δὰ ἴο [,εν᾿ῖε5, 1 15 ργοῦθδῦϊα τπαῖ ἰῃ βοπια οὗ ἔπεσα σας 

[6 ρσιϑηῖς ἔογπι 15 ἴπΠ6 δαγίογ, απά {πὶ Ἡδοτοηὶ δηὰ 1,100], ἕο 

δχδπιρίθ, ἀϊὰ ποῖ ἄρσυτγεο 45 ἀεξοδηάδηϊβ οὗ [ενὶ {111 βοπια {ἰπὶε 

αἴϊεγ ναγίουβ Ὀοαΐε5 οὗ [ονιῖ6ς5 ἢδά Ὀεδη ἵκποννῃ 85 ἴπεὸ Γἰηϊτα 

Ι1ονϊῖ65, ἴπΠ6 Ηεῦτοηϊία [νϊἴ65, δπὰ 50 ἔογίἢῃ. Ἐς ΜδῆηΪδῆ ἰς 

ἰάδηκοα! νὴ ἢ τη ἘΡΠ γα πιο οἷδη πᾶπὶὸ νοΐ ἀρρεαῖβ (ν. 3) 

85 οπα οὗ ϑεϊορῃμεῃδα᾽β ““ ἀδιρηϊζεγβ.᾽" [Ιἢ {π6 βοῆεπια (ν. 8) 
νὨϊοἢ πιαάς Οσασίβδοη, Κοπαίῃ, δπὰ Μεγαῦὶ (ἢ6 ““βοπβ,Ἶ “ιε. 

1ῃ6 πιαΐη ἀϊν᾽ϑίοης οὗ [,ονἱ, ἴ6 ἐροηγτης οἵ ἴπ6 ἄνα [ον] Ἐς 8] 

οἶδηϑ ἤεγα τποητΠοηδά ΟΟΟΌΡΥ ἀϊθδγεηΐ ροϑβιτοηβ; Κογδῷ 15. ἃ 

“« σταλῖ-ρεδηάβοῃ᾿" οὗ [μανὶ, ἃ ““ριαηάβοη᾽" οἵ ομπαίδ (16)) ; 
{Π6 τοαπιαϊηΐηρ ἔουτ ἀγα αἰνναυϑ “" ρτδηάβοηβ ᾽ οὗ [νονὶ, θυ ΠΡ 

ἰ5 Ξοπιδίϊ πη65 ἃ βοὴ οὗ σδγβῆοη (3.8, τ ΟΙ. 6Σ (1), βοπιεῖϊπιεβ οὗ 
Μεγατγὶ (ε Ομ. 6:4 9), Με} δπάὰ Μῶϑῃϊ αἀγὲ δἰ ννᾶγβ βοηβ οὗ 
Μετγαγὶ, ΗἨδόγδη οὗ Κομδιῇ.-- - 4 πῶ ολαίλ δεραΐ “Ανιραρη) Εχ. 

618---ὅ9, ζρ. Εχ. 629 (Ρ) 21 (Ε). Μίπδπι 'β5 πιδηεϊοπεά ποινθεγα 
εἶδε ἰη Ρ.---60. Τρ. 4,ῶ2, Εχ. 633͵..--ΕἸ -- κ'.---δ. Τῇ 1 ονῖῖϊος 

ΠΟΥ 22.οΟοΟ δραϊηδῖ 22,0οοο δῖ ἴῃ δδυίίθγ σδῆϑιϑ, 4 ὅ9.--- 

620. Ορ. 149: 18. 647, Αρραγεηιν ἃ βυδβοαυδηΐῖ δαἀάϊίοη ἴο 

[π6 ομαρίοτ,Ἷ οὐ δὴ 1|-ρ᾽δοθά ββεοϊίοη; 566 δῦονδ, ρ. 387.---65. 
Όρ. 14533:; ςἴ. ν." αῦονα. 

89. Ὁ ΧΟΣ “0 ππκ πῦΣ ἼἸΟΝ] (19 ἀρρεδγβ ἴο ὃς οοτγιρὲ οὐ ουξ οὗ ρἷαςε. 
πὰ 5 σ,ΘΏΘΓΔΙΥ Ῥεοη ἐχρίαίποα 88 ἃ οδβε οὔ πε ἰηάοῖ, ος ὑποχργεββοὰ 
5υδ]. (το. πφκ οὐ πη»); ορ. τ Καὶ. 1ϑ. Βυΐϊ οΑ865 οὗὨ ἰῃς ἱπάςοξ, βυδ). σι ττῃ 
ἴῃς γ4γὰ βἴωρ. εγνι. αγὰ Ἂχίγεπιευ γαγὰ (ζδη. 11}. 3247) 100). Ἐεδαά γαδίϊεγ 
νν; Ο.-Κ, 121Ὁ.- 62, Τιρο πη] 15 η, (ρ. 10}. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 1-11. ΤῊο ΔῊ οὗ Ββυσοθβδίοῃ ἰὸ δηθὰ ὉΓΤΟΡΟΓΙΙτ.--- 
Α ρατίουΐατς ᾿ησΐδηοα, {πὸ δαίϊῃ οὗ ϑεϊορῃεβδα ψιτῆουΐς πιαὶς 

55:16, ἰεδά 5. ἴο {{ ργοπιυϊρ ιίοη οὗ ἃ ἷανν γον: ἀρ ἴδι 1 ἃ 

πιιη ἀϊ6 του πιδ]6 ἰσϑιιθ, 15 ἀδυρηςεῦ 56.411} σιιοσεοα ἴο ἢὶ5 

5. ἵνε. Οονιῤ. 185; 5. Α. (οοῖς ἴη Ε2δὲέ. τ662, τΟός (. 
ἘΝνε. Οονιῤ. τ85ἴ.; Ὁι. 
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([4:.464]) ρτορεγίγ, ἴἔ ἢ ἀϊα ψιπουξ ΔΩΥ 556 ἢ1᾽5 Ὀτγοίῃογϑβ, 

ἔαϊηρ ἴπ656 ΠῚ5 ρδαίεγηδὶ ὑηοΐθϑ, ἔδι]Π πρὶ ἔΠ656 ἢ15 πδαγεβέ οὗ 

Κίη οἡ Π15 ἔλιπεν β δἰίάθβθ. ἴῃ ὃ. 26 ἃ ρϑεηδγδὶ ἶδανν ργοοσδδαϊηρ 

ἔγοπι ἴῃ 5απι6 ραγίιουΐαῦ ᾿ηβίδησα ργονι 65, ΌῪ ΑΥ οὗ σογο ἰἀΓΥ, 

(παῖ ἀδιυρηϊοτα ἴππιι5 ἸΠμου τ ηρΡ᾽ Ππιιιδὲ ΤλάγγΥ ἹΠῚη τπαὶζγ οἵνῃ 

ἰγῖρο. Τα οδιγυίηρ ουἵ οὗ ἔδε ἴανν ἴῃ ἴπ6 ραγίοσιαγ ἰηβίδησα 

15 τεοογάβά ἴῃ οϑβ. 1γὅ" (Ρ). 
Βοῖξδ {πῸ ἶανν δηά 115 οογο ἀγνῪ ἀγὸ ἀδοιρηθα ἴο βϑουγα (ἢ6 

εἴεοξνα ννογκίηρ' οὗ ἃ ἀδερ-τοοῖδα ῥγιηοῖρία οὗ Ηερτεν βοοϊεῖυ, 

νὶΖ. ἴπαιϊ ἰαηὰ πιισῖ ηοΐ 6 ρΡοΓΠΊΔΠΘΠΕΥ δ]: θηδίθα ἔγομ τς 

βοοίθιυ (ποῖον οὗ ἴπ6 ἴτῖδα οὐ ἴπ6 ἰδπιγ)} ἴο νοῦ 1 δδ5 
Ὀεϊοησεά, με Ποϊά ν] ἢ τΠ15 ρυποῖρ]α πδὰ οἡ ἴπ6 Ηεῦτον5 

ΠΊΔΥ Ὧδδ 566η ἴῃ ἴδε γοβϑϑηϊπηθηΐς Ἄνοϊκοα ὉΥ νἱοϊδιίοηβ οὗὨ ἴἰ 

(1 Κ. 21, 15. 58, Μίο. 211); δηὰ Ὀγ {πε τίρῃε δηὰ ἀυῖν οὗ ριυτ- 

οἤδϑβα νυἱτῖη [116 ἔΑπ γ (7]6τ. 3258.), οὐ σεπογδαιγ ὈῪ ἴῃ ργδοίῖοα 

οὗ τεαδηϊρίίοη ψ μοῦ ουἱπιϊηδίεά πῃ {Π6 ἴΏδοΟΥΥ, [ἢ ηοΐ ἴῃ {πὸ 
ργϑοίϊοθ, οἵ ἴΠ6 γεοᾶγ οὗ [001166 (μεν. 2588.) Αοοογαϊηρ ἴο {π6 
Τἀνττῖοδὶ Ἰανν {815 ὈΥΙΠΟΙΡ]6 15 Ὀϑρα οὐ [6 το] ρους ἱποοῦν τμδῖ 

411 τ1ὴ6 ἰδηὰ νδβ Ὑδῆννε᾽ 5, ργδηϊθα Όγ Ηἰΐπὶ ἴο 6 νδτγίοιι5 

[Ἀτ11165 πιο ῖγ ἔογ υ56, δηᾶὰ ἰπεγοίογα ἰῃδ θη 6 Όγ {Ππ6πὶ 
(1[,εν. 2553. 

ΤὮαΘ ἰδνν ΟσσΌρ᾽65 ἃ βυϊταῦ]6 ροβέτοι ; 1 ̓ πηπιοάϊατε!υ ἕο] ονν5 

[ῆ)6 σοηβιϑ νὨΙοἢ δά θδοη ἴδίκεη τ τῇ ἃ νον ἴο ἴπ6 ἀρροτίϊοη- 

πιθηΐ οὔ [Π6 ἰαπὰ (265 5 δὅ)͵ 

ΤΏς βεοίίοη 8 οἰδαγὶν ἀεγινεά ἔγοπ Ρ᾿ : ηοίς ἴῃς ροΐηὶϊ οὗ Ἴσουϊδςὶ ἴῃ ν.ὃ 
ΜἸὩ 1651 (Ρε) δηά 5ιγ} 5. α!γ ἡη2εν αἷέα ὈΝκ᾿ ΟΣ, ἼψΟ ὅπ πη5, πιῆκ ΤῆΘ 
ΟὨΪΥ αμεδίίοη 8 νπεῖπεγ ἰδ Ὀεϊοηρϑ ἴο ἐδε ρὑγίπιασυ (να. Οορ.5 χι14. 
οὐ ἴδε βεοοπάδγυ (ΟΗ. ἢ. οὐ ν.}) βίγαίβ οὔ Ρ. ὅὲεε Ἰηϊγοά, ὃ 12. 

ΤΠ ργαβεηΐ ανν ἰἴ5εἰ δηὰ 6 πιδηποῦ ἴῃ ΧΊΟΝ 1ἰ ἰ5 ἰηῖγο- 

ἀιιοεὰ ἱπάϊοαϊα ἰπαΐ τῆς τισὶν οὗ ἀδιιρῆϊατα ἴο ᾿πμοῦῖῖ ννὰ5 ποῖ 

ἀῇ ἱπη πη οσ ἃ] ουδίοπι ἰη τ 6 {1π|6 οὗ ἴμ6 ννγῖῖεσ (ῬΡ). ὙὍΤδοτζα ἴς 
ΠΟ ἴγβοα οὗ ἴΠπ6 Ἔχ ϑίθησα οὗ βοῇ ἃ τρϊ πη [ἢ6 ρτθ- οχῖο ραηοα ; 

δηᾷ ἔγοπι {πα ἕδαςς {πὶ Ὠϊ. (2158. 2 6.10) γερορηϊδαϑ ΟὨΪΥ 5005 
ἃ5 Ὦοῖτθ, δηά ταρυϊαίεβ ἴπ6 δποϊδηϊ ουπξίουῃ οὗ {86 ἰανίγαϊο 

ΠΛΑΙΓΙΔΡῈ ἴῃ οτάδγ ἴο β'αἷῃ {86 58πΠ16 6ηἃ 85 15 ἢεῖα γεδοῃδὰ Ὁγ 
οχίθπάϊηρ {6 τρί οὗ ἱπμογίίδηοα ἴο ἀδιρῆηϊζεγς, ἰἃ πᾶν Ὀὲ 

γθαβοηδοὶν ἰπίεγγεα [ἢδὲ 85 ἰαΐθ 45 ἴῆε δπά οὗ ἴῃ χίῇ Ἵθηΐϊ. Β.ο. 

πηι τρδῖ οὗ ἀαυρῃίεοτβ ἴο ᾿ἸηΠογιῖ ννὰ5 5111} ηκηοόννη. ΒΒ {Π|| 
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ουδίοπι οὗἨὨ {{π᾿ὶ ἰανίγαῖα πιαγύίαρα σαπηοῖ ἥανα Ὀδ66η υπίκηοτν 

᾿ ἴο ἴπ6 δυῖποτ οὗ [5 ἰανν; ἴῃ ἰδοῖ, τῃογείογα, τῆι Ὧ6 τᾶ ας 

ΠΟ δἰΐοτνναηςα ίογ τ (ν.8), ἰΞ ροβϑιΪν δὴ ἱπάϊοδέίοη ἴπδὶ πα ἅ415- 
ἀρρτονϑά οἵ πιδγγίαραβ οὗ ἴδε ἴγρε (ερ. [μαν. 1815 20). Βειμὲς 

85 ἰἴ πιὰγ, {πε Ἰενίγαῖα τηλγδρο ἰοηρ᾽ οοηπίϊηυεα ἴο Ὀ6 ρτδοϊβε 

(Με. 223). Ἰοὺ (4215) σοεἊβ Ὀεγοηὰ ἴδ ρῥγαβεηῖ ἰανν; ἔοσ ἐξ 

τοργθβοηΐῖα ἀδαυρητατθ ἃ5 σομεῖγα ἢ σοη5. Βυῖ ᾿νμεῖμογ [ἢ 15 

τεργαϑδοηΐβ ἴΠ6 δοῖυαϊ ὑγδοίίοθ, οσὐὁ δνοῇ ἃ ργενδίθηϊ ἴῃοογΥ οὗ 

ἴῃ {ἰπ|6, 15 ἀουδιία!. 

1. Οα ϑεϊορμεραά᾽β σεηθδίορυ 566 2)όϑϑῃ,. ὙὍὙῃδ παπιθβ οὗ 
"15 ἀδυρπίεγα (2653. η.) δα πδπιεὲβ οὗ οἰδῃϑ ογ ρίδοεβ, ἃ ἔδοξ 

ννΒΙοἢ ἴῃ 1561 15 δυβοίδης ἴο βῇον {παῖ [ἢ]5 δίογυ 15 ποὶ 8 

Ηἰστογιοδῖ δοοοιηΐ οὗ οογίδίη ᾿παϊνίἀϊι4ῖ5, Ὀυξ ἃ πιοάς οἵ ταϊϑίηρ 

ἃ ἰερ'] ροϊηΐϊ.---ῷ. ΕἸοαΖαγ 15 αϑϑοοίαιε τυ Μοβαϑ 85 ἴω 26]; 
ἴῃ 261] Πα 15 ηοῖ πηοηϊοηθδα.---8.΄, ΘοΙορμεμδα᾽β ἀδυσπίογα ροἱεδά 

(πὲ ἴπογα νν8 0 πιογδὶ γεάϑοη νυ ϑοορβεΐδα᾽ 5 πδπι6 βῃοιϊὰ 

ρου 5ἢ ; π6 Πδά βἰπηβά, ἰξ νὰβ ἴγιιθ, ἢ ἴΠ6 τοί οὗ πε ρβορῖς, 

δηά, Ξπατγιησ {πεῖτ ρα] πηδηΐ, μδά ἀϊεά ἀυγίηρ ἴἢ6 ἔοτγ γϑαγϑ᾿ 

ννδηογίηρ (14535.85); δὰ Πα Παά οοπιηπλ δα ηο ἀχοορίοπαδί 5ίη, 

ΒΌΟὮ 85 ραγίοραῦοῃ ἰῃ ἴπ6 τανοῖὲ οὗ ζογαῦ ἴο. 6), 50 ἃ5 ἴο 

ταϑῦῖς ἴῆ6 δχοθρίοηδὶ ρυηϊϑηῃπιοης οὗ ἰἢ6 ἀεδίγιυςοη οὗἩὨ ἢ15 

παῖδ. ὍΤῃα ρᾶϑϑαᾶρα 15 ἱπιροτίδηξ ἃ5 βῃοιννίηρ ἢ λι ΟΥ̓ ΟΊ ΠΔΙΥ 

Ἰζογδαῖλ᾽ 5 σοπρδην ννὰ5 ποῖ δχοϊιιβίνεϊν σοπιροβοά οὗ [ον 65 ; 1 

15 Δϑϑιιπιοα ἤογα παῖ ἴῃ6 Μαηδβϑιία ϑεορῃο δα πλὶρ τ να 

Ὀδθη ἃ πιοηιρογ οὗ ἰ{(.---4, Ἡχὰν «λοι οἱ» γαίλορς παπιδ ὅσ 

«οἰλάγατοπ ("2 οἿ ἡ.) )0Όπε ἀγηοτι δ ΐς οἰαπ, ἃ5 ᾽ῖ τηυβὲ πεεάς Ὀ6 
1 6 Ἰϑἔξ ἢο ἰδϑβ ννῆο οου]α ρετροϊυδία “τ. Ασοοτάϊηρ ἴο δΑγίν 

ουδῖοηπι ἃ 500 ννὰ5 γεαι 6 ἴο ρεγρείιδία ἃ πιδη᾽5 πᾶπια (Ὀϊ. 
255). ΤΕ τετπὶβ οὗ ἰδ6 αιαϑιίοη ἱπιρὶν {παΐ 1 115 δαγῆϊοτ 

ουβίοπι Ὀ6 50 αγ πιοαϊῆαα 45 ἴο αἷϊΐονν ἀδιισῃίεγβ ἴο ἱππουῖ, 

τὴ68 ἰαπά νν}}}] ποῖ οὐγ οοπίϊηιθ 'ἱπ ἴπ6 ροββαβϑίοῃ οὗ 

οΙορ ἢ δα᾽ 5 ἀδδοοηάδηϊβ, Ὀυϊ αἷσο ἰῃ 15 οἷδῃὴ (ΠΠΕΦΌ); διὰ 

(Π6 584π|6 ᾿πλρ]!οδίϊοη ἰ5 ργαβαηΐ ἴῃ ἴΠ6 γεαυσϑὶ οί π α Ροδεθς- 

δέον τη δέ γπϊς: ο7 οἱ» γαίλεγὴς δγοίλονς, 1.6. τῇ ἰὴ πιᾶάσςῖ οὗ οἷσ 

[ΟΠ ονν-οἰδηβπίδη. ὙΤἢδ οᾶ56 γαιϑαά ἴῃ 468 15 δ ργθϑδϑηΐ ἱριηογεά, 

--Ο Οἴῦο τριο τπ5} ἴῃ, 1ἢ (ΠΣ) ἴῃ δ Ὁ]. οὗ ἴπε νὉ. 15 Μοβεβ; ἴω 
5 (ὉΠ) ὦ ΘΓ Μοβεβ δπὰ ΕἸδδζαγ.---- ΑἹ 2οςβθςοῖο] τη. ἴαγπὶ 
ΠΣ ἰ5 τεσ Αγῖγ υϑεα οὗ ἐαπάεη ροβϑβοββίοη; 566 αἷβο ,06ξ. .-.. 
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5-88. Μοϑβεβ γείεγβ. (ἢε οδβα ἴο Ὑδδινθῃ (ΟΡ. ο8 1:8) Ῥ, Ἐχ. 
1819 Ε); Υδῆν ἢ ἀρρύονεβ ἴπΠ6 ρΐβα, δηὰ οοπιτηδης Μοβαϑβ ἴο 
δταηῖΐῖ {Π6 τοαιιοβῖ οὗ ϑοϊορῃοπδά᾽5 ἀδιρῃίεοτβ αηὰ ἴο ργοπιυραῖα 
8 β'δηδζδὶ ἷανν.---80-11, ΤῊς τογπι5 οὗ ἴΠ6 ἰανν : [2656 ἢανε Ὀδθ 
ΒΞ. Πληδγϑοά ἀρονα, Ρ. 396: 

4. ποτὖγ] [πε ἤδπια πιυϑὲ ὃς ἃ οοιηρουπά, Νδίά, (νιέεγεμελώησονη, 80) 
Ῥτοροβεὰ Ἴπϑ Ὁχ ; ορ. (τ Σαλπααδ; ἔπε ἔος {δ υβε οὗὨ ὃχ, ορ. 149 π. δηὰ {δς 
ΠΙΆ Π165 οὗ 5106], ἰης οἵ αΔΖα (ϑοπγδάογ, (Ὁ 7. 162), 5111-1ςἴῖαν (Η οαλεὶ, 
“πε. Ἴεδ. Τναα. 3102). ἽΠΕ ἴῃ {818 ο486 τγείεγβ ἰο ἃ ἀθῖγ : ορ. Οη. 412.-- 
2. 05} (α 35. -ι"ου..---3,, πὸ (] 5. Ὁ 1)32κ.--Ξὦ. ΠῚ . .. 13] 265, Εχ. 1το39.---οπῦ 
ΠΝ... .] 5 ἀπά βοπιὸ Ηεῦ. Μ55. 71τὃν. .. |πο; ἴῃς ἔοτπιβ δὲ ἴῃς δηὰ οἵ 
1Βε ν. ἴη 2 γε ἔεαυ. Εοῦγ {86 πια86. ἰογπιβ δες Πδν. τ Ε. 2.- .... ΠἼ2} 51] 
Ὑὐ ἢ ἃ 5εουΐας γεΐεγεηοα ΟὨΪΥ ποτα δηὰ ἴω ν.δὲ  Ὑ2»5 ἰ8 υϑεα Ξανεγαδὶ {ἰπ|65 
οὔ γε! ρίου5 ἀενοιίοη (ει. Εχ. 13}3, 16τ. 2258). 8, πιῶ" 33 σ"Ὰ] 5ὅ η.---θ. νυ κ}] 
Οα νπκῦ; 80 ἴῃ ν.}9 (αὶ τεδβ πρὸ ἴογ ἘΝῚ (18)  σρ. 1Π2, πϑ ἰπ ν.δ (32); Ὀυϊ 
Ὀπ ν, 10. 1. 5.165 (ἢς ρίυγαῖ5 οὗ ΜΤ. Πογα απά ἴω ν. 0, -- -24. πη""}} 5ε6 βεοοῃκ 
ΡὈὮ1]1, ἢ. ΟἹ 1553.---ὈΡΞΌ ΠΡΠ] 4539. --- ΠΡ ΠΝ πη ΤῚΣ Ἴ5Μ2] 119 η, 

129-28 (Ρ). Μοδθδ, Ὀϊδάθῃ 0 ῬΤΘΡΑΣΘ [ὉΣ ἀθαίδ, ΟὐὐδὶἢΒ [80 

δΔΡΡοϊπίχμηθηΐ οὗἨ 18 ΒύΘΟΘΒΒΟΣ, 0888, 

ΤΕς ρυίθβγ ογίρίῃ οὗ (δε βεοϊΐοη ἰβ οἷδαγ: ποῖ 186 ρδγβὶ εἰ βα ἀπά 
οοηηεοίίοα 8 2οῦ 9 (Ρ), τῃ αἰ]υϑίοη ἴο ΕἸεαζαγ δοιὰ ὠυπιαγουϑ ροϊηί8 
οὗ βδίγίἜ, σις. ἴμ6 ογηιΐδβ ἰῃ ν. δ. 235. ΠῚ (13 η.), ὙΣΡῚ (ν.}0. 35... δ η.), ΌΝ) 
γῸΡ ὕκ. Τμα ρδγβ εἶ ἀγ ἰῇ Ὁ, Ὠιϊ. 325.5 41}; ἰη 1Ε, Ὀϊ. 41:45. Οη 
{Π6 γεϊδιίΐίοῃ οὗ (8686 ἴο οἕδ δῃοῖῃεγ δὰ ἴο 86 ργεβοηῖ ρβϑβαχε, 3εὲεὲ Ὠγίνεγ, 

εμέ. ῬΡ. 61, 337-339. 

ΤΠς ἀδαίῃ οἵ Μοβεβϑ, υὐἱῖκα ἴπδὲ οὗ Αάσγοη (2. οὔ ν 39). 15 ποῖ 
τεοοτάσά ᾿:πιπτοα!δίεῖν δἔϊεγ ἴπ6 ἀϊνίηςα οοπηπιαηά ἴο ργεράᾶγε ἴογ 

1; οὐ ἰδ6 οἰδοῖ Παηά, Ὀεΐννοθη {Π6 σοπιπηηδηᾶ δηᾶ (ἢ6 γεοοτγὰ 

οὗ {π6 ἀεδίῃ (1. α. 24) ποῦ πον ἰηΐεγνοπα ἴδε ἰδϑὶ ηἡἰπθ 

οπδρίεγϑ οὗ Νυ. δηά ἴπ6 τι ῃποῖΐς οὗ 1. Τῆι ἰηδοστίοη οὗ Ὠϊ. δηά 

πιυσἢ οὗ Νὰ. Ο. 28-26 ἰ5 ἄτι ἴο ἔπε σοπηρηογ οὗ ἴῃ6 ΗἩδχδίθιοῃ 

(Τηϊγοά. ὃ 12). Οοηπδδαυδηίγ, ἴῃ ΡῈ 1πΠ6 τοοογὰ οὗ [πε ἀδδίῃ 
τνᾶ5 βεραγδῖδα ἔγοηι (6 ργεξθηΐ πδγγαίϊνα ὉΥ [{{||6 τόσο ἴδῃ 

50ΠῚ6 ἰησίγιοιοἢ5 ρίνθη ΌΥ Μοβαβ ἴο ]οσϑῆυα. Ταῖς Ὀεΐηρ [ῃ6 
οα56, 11 15 ἱπιργοῦδο!6 [δαὶ (ἢ6 οοπιπηδηὰ οὗ ν.͵2.-19 τυᾶβ γερεαϊεὰ 

ἴῃ 8η Ἔχραηάοά ἴογπὶ ΌΥ {Π6 οτγρίηαὶ τυίεῦ; δηά, ἱπογοίογο, 

εἶπον ν. Σ6 οΥ Ὁι. 4245“ 5 (1Π6 δηρὶΠεὦ σοπιηδπα) ννᾶϑ3 
ἰηδογίε ἃ ὉΥ δὴ εὐϊίογ. 

ΤΒε ογίρίυδιν οὗ (δα γερει ἴοι Ὀδοοπ68 πογὰ ἀείςηϑ Ὁ]6 ἴΏ Ῥγορογίίοη 
ἰο (ες απιουηὲ οὗ πιαίίον δας ἴο ἰἰανα ἱπίεγνεηδά ; ορ. ἵνε. Ορ»:2.3 
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115; Ὦγ. ομέ, ,832. λλίβειδοῦ δος ργεβεηΐ ρα ϑϑαρο 5 δὴ δὈδτγενϊδίίοη οὗ Ὠϊ. 
425 83 ΠΟ οτ ρ΄ ηΔΠ αἱοοά Ποτὲ (Ὠϊ., ΟΗ.), οὐ {πὸ ἰδϊίοσ δὴ ἐἌἐχρδηϑῖοω οὗ 
ἴ8ς ἔοιπηες (4.9. Βδοοη), 8 υποεγίδἰη. ὅὲες, γίπεγ, Ὀτνεσς ἃ5 18 οἰξες. 

191, ΤΠ ὄχίθφηϊ ἴο πο μεθα νεῦβος να Ὀδθη νογΌ 2 11ν 
ἱποογρογαϊδά ἴπ, οὐ δεγινεα ἔγοπι, {πΠ6 ἰοηραγ δοοουηΐ ἴῃ 21. 

4235. δὺ τ[λγν 6 56δη τομὴ [6 [Ο]]οννίηρ ἰγαπϑίδίοη ἰπ νηοῦ ἐμ 6 

τνογάς γοαρρδδγιηρ ἴῃ Ὠι. γα :ἰ4]1οἰβεα, ““41π4 γαλεσελ Ξαιὰ 

-.,0 )οξος, σὸ τε τηίο ἐλὲς τιομρίαίη ο7 {λό “ΑΙ δᾶγέηι, απια 566 Ζ.έ 

ἰαπαᾶ τολίοῖ 7 ᾶνο ρίυξεῃ 29 ἐδε ολίγον οὗ 7 5σγασἦ; δπά ἴπου 

βῇδ] 566 ᾿ξ, αημαὶ ἴῃοι 450 βῃδὶὶ δὲ ραζμογοα ἐο ἐὰν ἀέηπδριδη, κ5 

Αα»ο")1λν δγοίλονγ τοας ραίλεγεί." Οὐ τῆς ᾿Αδᾶγέρι, 566 2111} ῃ.; 

1Π6 ραγίίουϊας ρεδαῖς ἰηϊεπάεα 15 Μί. Νερο ((ἃ ; τ. 4259 χκ41) ; 
] δὲ ραϊλογοα ἐο ἐὰν Εἴρδρεθηι, ΟΡ. 2οὔ ἡ. 566, υγίῃοτγ, οα {Π 6 

τηλοῦ σοπλπιοη ἴο 656 νοῦβϑβ δηά Ὠϊ., Ὠχγίνοσ, 2) 6π 7. 483 ἴ.---- 

14 Τῆς ἴῃ οὗ Μοβεβ δῃηὰ Αδίοη δῖ Καάεςῃ (2οβ" "ϑ), πεογε 
ἀαϑογ θα 85 γϑῦο]!οη, 15 (ἢ 6 γτοάϑο νὮγυ Ὀοΐἢ δἰῖκα μδὰά ἴοὸ αἷς 

Ὀσίογα ἴπ6 ἰαπὰ οὗ ργοπιῖϑα τνὰϑ γεδοῃεά. ἴῃ βυδβίδηοα {πὰ ν. 

ἄρτεας νυν ἢ 1. 42δ1, δυΐ {πε νεῦρα] δργεεπιθηΐ ἰ5 ἰε55 [ἤδη ἴπ 

{π6 ργεοθάϊηρ᾽ νϑίβεβ. Ου {πε νᾶτγίοιβ ἀδϑογρεοης οὗ ἴδε οἴη 

οὗ Μοβεβ δηὰ Αδτγοη, 566 ἄθονα, Ρρ. 261 ἔ., 262.---7.» ἐλδ εἐγζ6] 

δίρι γίδαίλ, ἃ Οἷαγ οἡ ἴδε ἢτγϑί ραγί οἵ 6 παπὶα “2 2εγίδαϊλ. 

ἈΑαάεολι τα ἐδ6 εἰγΐε οὐ" Α'ααοσῆ. ὅ8εε, ἔυγέπεγ, 1Π6 ποῖεβ οἡ 

1)ε: χ25]; , 

42. ποθ ὃκ "δ ΕΚ 5 Ἔχ πσὸ ὑκ λ ἼΣΥΥ; σρ. Ὁς, 423, Βυῖ αι ἀϊνίης 
ςοπιπιδηὰ 5 ε͵30 ἰηϊγοαιςεα 45 μεγα ἴῃ 8) Ὁγ τῆς 5ἰπιρῖίς ὅκ Ὃκ δνεῆ ἱπ Ρ-: 
5ες (η. 17}, Εχ. γ}5} 816 05 125. 1435.-- ὑκησ' 530) (α τ πιπχῦ : ορ. Ὠϊ. 425,--- 
43. ὙΠ] Οἵ Ὁ ὙἸῚ ὙἹ2 ; ορ. Ὁϊ. 4259..-.-48. σηῖρηῦ, ., Ἢ] ἰῃς ᾿νογαάς ταυβὶ θςῈ 
οἰοβϑεὶν Ἴοοηπεοίεα (}2» οο»ε»"αηαηοπέ ἐο φαμεν 4,16) ἰπουρ ἢ (ἢ 6 ἰηΐοτ- 
νεπίηρ οἶδιι565 παῖε (15 αν κιναγά, ὩπσΊΡΣ κῦλ τυνου]Ἱά δὲ Ξἰπιρίος ; Ὀαὶ 11 ἰ5 
Ῥτγεοδγίουβ ἴο ἰηέες ἔγοωι χα 9 Ὁ ἰῃδὶ ἴ1πὸν Πδά βιςἢ ἃ γεδάϊηρ Ὀείογε με. 

15-1}. Μοβθς δςκβ Ὑδῆν εἰ ἴο δρροϊηξ 15 βυσοθϑβου, ἰμδῖ 

[Π6 σοπιπηηῦ πιᾶὺ ποῖ Ὁ ἰεἴξ ἰελάθγίοϑβ δἱ ἢἰὶ5 ἀβαιἢ.---16. 

σοί οἵ λό τῥέγὲίς ο77 αἱΐ 3365}} 1633 η.---1. ἸΡ΄ο »":ᾶν ροομξ.. .. 
αηε σοι ἔπε δοίογε ἐλθη1) ταλὴ ροός ομέ ἴο Ὀυπίηε55 (Ρ5. 1473): 
ο ρο οτε αμπεῖ σ0᾽26 π 15 ΔᾺ ἰἀΙοΠ Δ ΕΟ ἸΥΑῪ οὗ Ἔἀχργαϑϑίηρ δοίν: 

ἴῃ σαηδγαὶ ΟΥ̓ γϑέθγθεποα ἴο 115 σοπηπιθποοηθηΐ ἃπα σοποϊυβίοη 

(ερ. Ὠι. ,)85, Ζεοῆ. 8:9, Ῥ5. 1213), δῃὰ 5 ἃ πεϑϑς ἐοφιθρα βιγαατ 

ἴῃ ομαγδοῖεγ ἴο {π6 γεαυθηῖ Θαπιῖο ρεγρῆγαβας ἔογ αὐ νοῦ 

οοηδβίϑί οὗ ἔννο ἴδγπ)β ἔογ ορροΞβδά οἱιισδεα: ἰοῦ δχδπιρίθ, 2.6 
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,εμονγοαῖ απὸ ἐλ 376, ἐλο ὦ»»" απμά ἐλο ἐλίγεέν, ἐλ6 δίρηαο» απῶ {λέ 

ὀομγια (566 Ὀγίνογ, μέ. 376). Μοβεδβ, {Ππγεΐίογε, Ὀδρβ τῃαΐ 

15 Θυσσοαϑβοσ ΠΊΔΥ ἱπιτδῖθ 411] [ἢ6 πηάοτγίδκιηρβ οὗ ἴπε ρεβορὶα 

Δηα 566 ἴπδηὶ [σουρ. ὉΤῆα ρῆγαθο 20 ορῸ {2 αϑιοαῖ ρῸ οἱ ΤῊΔΥ 

ἔᾶνα ἃ βρεοϊῆο γεΐδγθησθ, 845, ἔοσ δβχδῃιρίθ, ἴο τα] αγυ ἀι16 5 

(1 5. 1818.16: ΡΟΣ 5. 296) ογ ἴο οἴπετβ (2 Κ. 1, 1 (ἢ. 271}; 
Ὀυξ ποίδιηρ ἴη ἴῃ6 ργοβϑθηΐ οοηΐοχὶ βυρροϑῖβ ΔῺΥ ϑιιοῇ [1πΠ}112- 

τἴοη ; ορ. ταῖμογ ο5. 1411, 1. γχιξ, τ Κὶ χἵ, 2 (Γῇ. ι}0.---ὠσς 

σἄδορ ἐλαέ λαῦό πο σλορλθγα] αι Ἰζ. 2211.---18. 21. Μοββεϑ ἰ5 δά άθῃ 
βοϊδπιηἶΐν ἴο ἀρροϊηξ ᾿οσῆυδ 85 μἰβ ϑυσοαβϑοσ. οβῆιδ 45 ὈΘΘΏ 

Ῥτανουϑῖν πιθητοηδα ἴῃ Ρ᾽5 πδύγαϊινα οπἷγ πῃ σοπποοίΐοη ἢ 

τ1ὴ6 σργίηρ ουξδσὶ οὗ σδῆδδη, 1458.16 145: 80. 88. γοῦβ.-. 4 »:αὮ ἔπ 

«ολοης ἐς 5ρίγ 4] 1.6. ἃ ταδῃ αἰγεααάν ροβϑεββεά οὗ βρίγι (Π}}) ; {Π6 

ἴεγπη 15 ποῖ 866 ΞΘρεοϊβοδιν οὗ ἔμπα βριγιῖ οὗ ργορῇδου, Ῥυϊ 

γαϊδϑγ οὗ οδρϑδοῖ(υ ; ορ. αη. 413, 1. 249 5 γτδίμοσ πιογὰ δχ- 

ΪτοιΕ : Ἰοσῆαδ 15 ἀδϑογσίθεσ 85 “" [1] οὗ ἴπ6 βρίσγιῖ οὗ νν]βάοπ."-- 

πώ γε ἐλήριο λαμ ρον" ἀση)] Τῆς συδίοτῃ οὗ ρἰδοίηρ' [πε πδηΐ 
οὐ ἃ ρδίβοῃ δ βοϊΐδῃηη πιοιηθηΐβ τν85 δηοίεηΐ ((η. 481: 1); Ὀυχ 

[6 ρῆγαβθα υϑεὰ ἤδγα 15 ρεουϊαγ ίο Ρ δηά 2 (ἢ. 2953. ΑἜὄἔμ]1εγ 
ἔογηι οὗ ἴῆ6 ρῆγδβε, τῶ γεϑδζ (20) 226 λαρῶ ("}), οὐ λαμπάς, ἐροη 
ἐλὲ ᾿ἀσαά οὗ 15 ἸηναιγδὈΐν υδεά ἴῃ Ῥ ἴῃ ἴπ6 ἐγεαιδηΐ σᾶ565. 11} 

νυ ἢ ἴδε 50 Ὀ]6 οἱ 15 ἃ βδογίῆοῖαὶ δηϊπιαὶ; οησα δἷβο ννῇεγε {ΠἸὸ 

οὈ͵δοξ 15. Ρρδεύβοηδὶ ([μὸν. 2415); Ῥυϊ ἴῃ Ἔνεγυ οἴμπου σᾶβα ἱνῆδγε 
{Π6 οὔ]εοῖ 15 ρεγβοηδί, ἴπε αὐ γεν δια ρἤγαβα 20 γόςέ ζλ6 λαμάζ(ς) 

τβογι 15 δτυρί ογοά (Νυ. 810 (ςῖ. ν.1}32) 218. 53. Ὁ. 245); δπά {ῃϊ5 

αἶθο οσσυγβ οὔσ6 νῆθγα ἴΠ6 οὈ͵]εοῖ 5 ἃ βσδογί ῆο!Ά} δηϊπιαὶ (2 ΓΒ. 
2953). ννμείπεγ οὔς ογ ἔννο μδηάβ ννᾶβ υϑεά ἴῃ ἴῃπ6 γα 5 

. ἀησογίδίη : 566 ὈὮ]]. ἢ. Τῇῆαδ 5ἰρηϊδοδηςα οὗ ἔπε σγῖθ ἰ5. αδἷβο 

ἀπο] ἴο ἀείογπηηθ : ῬοΟΚϑΙΌΪΥ 1 ννᾶ5 ποῖ {ΠπΠ6 βαπιὸ ἰη 411 18 

νΟΓΥ αἸΠγεηῖ οαϑα5 ἴῃ ΜὨΙΟἢ 1 τνᾶ5 δα ρ]ογεά---ἰη [Π6 5δογιῆοςα 
οὗ δῃϊπιδὶ ντοῖϊί 15, Ὀεΐογα ἃ δ] ϑϑίηρ (αη. 4815), δοοοιηρδηνπρ' 

ἃ 5οϊθπιῃ ῥγοίδβδίδιίίοη δρδιηϑέ ἃ ρεύβοη (1,αν. 2415, ϑυβαηηδ 

ν.δ), οὐ ἴῃ 16 γαηβέδσθηοα οὗ ροννεῦ οὔ δάἀπιϑϑίοῃ ἴο οβῆςβ. 

ἴω ἴη6 ῥγεβθηΐ δηά 51Π}1|8Γ σᾶ565 ἔπε δοίίοη 56απ15 δῇ ΟὈν!ου 5 ἷν 

ΔρΡτοργιδῖα συπιῦοΐ οὗ [6 ἰγαηϑέδγοποα οὗ οβῆςθ, νβοίμοῦ οσ ηοΐ 

τρὶς] οἤἴσδου τνᾶ5 οὐ ρῖη δ ν δεγιθυΐϊεα ἴο ἴῃ6 δοῖ οὔἡ βοῇ 

Οὐσδϑίοηβ. [μοῦ [6 δοίίοῃ ννᾶ5 τορι δυῖγ επιρίογεά ἴῃ τῃ6 

Δα πι15 5] οὴ οὗ πιθ ἴο δὴ ογάδγ; ςρ. ἰὴ ΝΊΤ. Δο. 68, δηά ἴδδ τι56 

26 
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οἵ Ἴ20 ογ ΠΞΌΌ ἰῃ [ἢ Μιβμηδῃ ἔογ ἴῃς δοῖ οὗ δάπιϊτεἰηρ ἴο {πε 
ροβιτίοη οὗ θὲ ([μενγ, λει.-ἀϑὸν. Ῥδρέογδμολ, 1ἰϊ. 542, 545). 
Εογ ἀἰϊδοιιδβίοηβ οὗ 1ῃ6 εἰρη βοδηοθ᾽ οὗ ἴπΠ6 δοῖ, 566 Βδῆγ, νϑν»7π- 

δοἰίξ, ἰϊ. 306 .., 338--243.---19. Οοηερμζοείον ἀύη} ορ. Ὀϊ. 235 (Ὁ). 

--:ῦῦ. 4πμῶ ἐάοις «λαΐέ δι ϑοριθ οὗ ἐδν τιαγεθέν τῤορε δ 1] ὉΚΥ 
Ρυ ΘΠ οἷν ἀφοίατίηρ (ν.᾽3) Τοσῆυα Π15 συσοαββοῦ (ΟΡ. ν.͵85) Μοϑες 
5 ἴο σοηξεγ ου δίπι 5οπηδ (1, σρ. 1135) οὗ {Π6 πιαεσγ ἢ δος ἢ 
Ὧ6 δδ5 Ὠ᾽πΊ56 1 Γ Ὀδοη οἷοιΠεα ἴῃ νιγίυα οὗ ἢ15 δυϊποῦγῖν, 50 ἐμαῖ 
]οδῆνα, Ὀεΐηρ᾽ 4150 πιαρηπεά ἴῃ [86 ρεορἶθ᾽ 5 βίρ:ί (ερ. : (ἢ. 

2975), τπῖδν τοοοῖνο ἴδοις οροάϊθησθ. ἭΠ, ᾿νμϊοῖ ἰ5 υξεά οὗ ἴδε 
πλδ)ε5ῖ οὗ ἴδε Κίηρ (Ρ5. 2ι5 4.53, [ἐγ 2218), οσσυγβ ἢδγα ΟὨΪῪ ἴω 
τπῃ6 Ηοχαίθυοῖ.---ὉἹ., Τὴ ροΞξιτίοη οὗ Ϊοβυδα ἰ5 ἴο Ὀ6 655 

οχαϊὶιθά ἴδῃ δά Ὀεοη παῖ οὗ λῖοδο5 : Μοϑαβ γεοεϊνοά ἰηβίσγαο- 

(᾿Ἰοἢ5 ἔγοπι Ὑδῆ ιν ἢ ἀϊγεςοῖ (6.». ν.Ἷξ 1δ ληὰ 2αςεύηε ἰῃ Ρ), ]οβῆυα 

ἰ5 ἴο οδίδίη ἐδδπλ [πγουρἢ ἴΠ6 ρτὶεσῖ, δηά ἴπα ῥγθβί ἴπ ἢ15 ἔυγπ 

ΌΥ υδεὲ οὗ ἴπε6 ζὕγίηι, οἵ βαογεά οὶ (Εχ. ) 8809, 1δν. 88). οὔσε, 
Βονανογ, ἢ ἴδε κυ δδεαισηΐ πατγτγαῖϊνε οὗ Ρ, Υδῆνεϊ 5βρεαῖκο ἴο 

]οβῆυα ἀϊτγεςῖξ (7105. 2οἷ).----,1.2 λὲς σοπωπαηα τῆς ργοπουη γαίεγϑα 
το ΕἸοΑζΖαγ; ἰοβῆυδ ἰβ δοΐυ ιν ἴο ἰεδὰ ἴπ6 ρεορίθ, Ὀυϊ {πε 

Ὀτίθϑί ἰ5 ἴο ἱπϑίγυςς μἷπὶ τνδη δηὰ δον .---98. Αἱ ἴπα επὰ οὗ ἴῃς 
ν. 8 δας, 454 576 ταἱά ερηΐο ἀέρι, Ταϊπο 6γὲς αγὸ ἔλοϑσο ἐλαΐ σατο 

«οὐαί γαλετοολ, αἰαῖ, ἀπὰ 50 ἔογιῃ, δ5 Ὠϊ. 421 ; ορ. [ηἰτγοά. ὃ 146. 

18. ὙΥΤΙΚ Π:5ΟῚ] 845 δισαϊηϑὶ (πε δίηρ. ἰἰόγὰ (1η 38 9; (ζ [5 ρ].), 5εε ν.3, 
Ὀϊ. 349 Βαγα (ῃς Ὁ]. ἰα υϑεὰ ἴῃ 30 δηὰ (ζ, (ἰἢς 5ἴηρ. ἰπ 5. [ἡ ὈΪεβϑίης 
Ἐρδγαίπι ἀηὰ Μαπδβϑβεῆ δοοῦ ἰαἰὰ οης μαμὰ οἡ Ἄεδοῖ (απ. 48:5. ΔῈ} 
{15 σοπΗ͂ϊοϊ οὗ ον άδηςς ἴἰἰε αυσδιίοη οὗ (6 υβς οὗ οπο οὗ ἵἴννο μβαπάξ ἴῃ {πὸ 
τι 45 Δρρὶιεά ἴο ρεγβοῦϑ πγυϑί γεπιδίη δ ὀρϑῇ οὔδ, ι1π͵695 1 Ὀς δ5ϑυπιεα 
{πὲ 1 πτυδὲ ανα Ὀδεη ἴπ6 8Βδη16Ὲ 85 ἰῇ ἴῃ6 5δογιβοῖδὶ γϊβς. [Ι͂ἢ δ᾽ ]υϑίοπβ ἴο 
(ἢς δδογίῆςϊδὶ τς, (ἢ ρ]. λδαριας 15 πδίυγα!υ υϑοα νπεγε ἴπ6 δυδ]. 18. ρ[.. 
(Εχ. 29}9. 15..}9. 1δν. 418 814. 18. 22. 2.41. ΠΝ, 10. 12). θυ τ Πεγε ἴῃς βυδὴ. 15 βίην. 
(μεν. τ6. ,5.85:}2.,.Ὁ 5. 5.55. 1.631} (η6 δἴηρ. λαρα 16. αἴννδυβ υϑοα ὄἀχοερί ἴῃ 
[,εν. 163: (Κ τε γ τσ ; (τλβῖ συ. Ψ), δῃηά ὄνεη ἔπογα ἴη6 ΚΠ [85 (ἢς 
οἷηρ.. (1). Τῆς ονϊάδηςς ἴδ Ροϊηΐβ 5βίγοηρ!ν (ο {Π6 υβὲ οὗ [π6 δἰηρία παπᾶ 
ἴῃ ἴῃς βδογίβεϊαδὶ γίϊα..---24. ἐν ὅκ] ορ. 1 5. 2219. 12. 15. ὙΠ} (Πα ΓΟ] ον Ωρ 3, 
ςΡ. ΕΖεῖϊ. 2135, 

ΧΧΥΝΙΠΠ.-ΧΧΧ. 1.-- (4 ϑοαΐο οΥ ιδίίς Ογδεγίμσς. 

ΤὯ6 ρΡυγροβα οὗ ἴπ6 ργθβϑεηῖΐῖ βϑοίίοη ἰς ἴο ἀθῆπα ἰδ πυδηί- 

165 οὗ {πε ρογίοάϊοαίὶ (285 2939) διό οἴεγιηρβ; ἱποϊίἀδηιδίν τ 
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αἶδο, απά οὗ πϑοδϑϑιῖυ, οοηΐδίηϑ ἃ 115ἴ οὗ {6 εν ϑἢ χε ἔεαϑίβ 
ΟΥ ϑδοζεά βϑδϑοῦβ. 

ἼΠα βεοζίοῃ 15 οἰθαυῦν ἀδγίνεά ἔγοπι Ρ, γεῖ βοδγοοῖγν ἔγοτ δῇ, 

ἔοτ 1ἴ βίδηδϑβ ἴω πὸ ογρδηΐϊο οοπηδοίΐοη νυ τπ (6 ῬγίθϑεὶΥ πᾶγγὰ- 

ἴϊννα. [Ι{ 15 ποῖ ἱπιργο Δ Ϊν ροβῖ- ΕΖγδη ἴῃ ογ᾽ρίη (Ρὴ). 

Τῆς σοηποοίίοη Ὁ ἢ [κεν. 22 (Ρ), {πε 8] υϑϊοπ8 ἴἰο 15.1.16 (Ρ) ἴῃ 208. 3). 3. 
51. δ0. ΣἿ [ἢς ἤχεά χυδηεῖ65 Δηά ἢχεά ἀδίοβ, (6 ἀεπηϊίίοη οὗ ἴπ6 πιοηϊἢ5 
ΚὨγουρδουῖ Ὁγ »ωρεδέν (Ὀτ. 2.0. 7. 156), Δηὰ ἴδε σοηδίδηϊ υ56 οΥἩἨ ΠΠῚ ὙΠῸ 
1Π6 πιεδηϊηρ οὗ »κπμεαϊ-οὔερέλρ (16ὶδ η.), 411 ροῖϊπιὶ ἰο Ρ0 Ου [πε οἵπος μδπά, 
πε διἰεηιρίβ ἴο οοηηοςοῖΐ ἴδ Ξεοἰίοη τυ {86 ργοοδαάϊηρ οὐ ἔο!]οννίηρ παῦγα- 
ἔνα Βανα Ὀδοη υπϑυσοαϑϑῆ!, Ἐοβαηπ)ῦ]εγ, ἔογ ὄχδηιρὶςα, κυρ ρεϑίοα (ῃδϊ 
18 βεοίίοῃ ἰ8 ρδοεά δεγε θδοδυβα ἴῃς ρεορῖθ, δηγίομεά ΒΥ πὸ οδίεῖε οὗ {δε 
νϑπαυϊϑῃςεα, νου] δοοῦ ὃς ἰῃ ἃ ροϑίἰΐίοη ἴο σᾶγγυ ουἱ {δε γϑαυϊγεπιθηΐϑ οὗ 
{Π656 ἰαιν8. ὙὭογα ἀγα βίυ Ἰϑῖϊο δου γι ῖ65 ἰπ (Π6 ομαρίογθ (5εα ποία οὐ 
285 5 20' Δηά δε ἰαϑὶ ἢ. οὐ 287), θυ {πΠ686 ἀο ποῖ »""δεέςεανγίγ ροϊηΐ ἴο ΡῈ; 

ὯοΣ ἄος8 285, ννΒΙΟἢ 45 δνετΎ δρροάγδαποα οὗ βανίηρ Ὀεοη ἰπιεγροϊδίοα ἴῃ 
ἴ8ς οοπιρίεἰϊοα βεοϊΐου (866 Ὡ.). ὅ8ὅ0 830 βοπὶς οὗ ἔπε οἱδογ δγρυπιθηΐβ 
δαάυςεά ὃν ΝΟϊἸά, (89 (.), Κυς. (2765. ο8, 299), αηὰ ΟΗ. ἴῃ ἔδνουτς οὗ ρο5- 
ταγιογὙ ἄρρϑᾶγ ἴο {π6 ργδβϑεηΐ νυγϊϊοσ ἴο ροϊπὶ οὐἱν ἰο ἄήϑογεπος οὗ οτὶ ξίη. 
[πάϊοδίοηβ οὗ ροβίεγίογιυ αγὰ ἴο 6 ἔουηά ἰπ ἴμς Ὠἰδίοτγί οι] ργοβυρροπίτίοης, 
γαῖμεγ ἴμδη ἴῃ δα ΠΙΘΓΑΓΥ οπαγαοιεγίβεῖοϑ δηὰ γεϊδίοηβ οὗ ἴῃ σμαρίοσϑβ. 

Α5 ἃ ες" σέσπιαέΐο ἰΔΌΪΘ οὗ αυδηι 65 οὗ {πὸ ηδίζο οἴεσίηρϑ 

τεαυϊτεα δἱ γερμίανγγν-γ οι γγήπρ ῥογίοας [6 ργεβοηΐ βϑοιίίοη ἢδ5 

ΠΟ ῬΔΑΓΆΪ16] ἴῃ ἴπ6 Ἡοχαΐδυοῃ. ἘζΖαῖς. 4.518--.. 616 ροπαϊπϑ βοπιθ- 

181 Πρ’ 51:π|1|18τ, ποι ΡἪ ἴΠότα [{ 15 τεαυϊγαα τῆ δι τΠ6 ρτίποα 5βουϊά 

Ρργονί δ ἴῃς οἴξεγίηρβ (451) δηὰ οὔ [6 πὶ οὐ ὈΘ ἢ Δ] οὗἉ {πε 
Ῥθορῖϑδ. 

ΤδὭεγε ἃτε δοαίεγεα αἰϊυδῖοιβ ἴο σο»ριό οὗ ἴῃς συδης[165 δγα γοαυϊγεά 
(1516. Εχ. 20 55.45,. 1,εν. 2315 18.320); Δῃᾷ οἶδες χυδη(ϊε5 ἀγα ἔγοαυθηςν ῥγε- 
βογίδεά ; Ὀυϊ ἴΠ6868 ἀγε εἴ ποῦ οὗ ἴῃς οβεγίῃ ρ8 οἵ ἱπαϊν! ἀυ.415 ([μον. ο. 1-Ξ, οὗ 
οὔ ρυδὶϊς οἴεγτίηρ5 οΐ τηδάς οἡ 4 ἤχεά οςοδϑβίοη ([μαν. 4.13.2), ὙΠ σεσΖίονγοα 
Αἰ αϑίοηβ ἴο ἴπ6 αὐδης 169 οὗ 6 ἢχοά ρυδ]ῖς οἰεγίηρ8 πιδᾶὺ Ὀὰ ἀεγίνεα 
ἔγοσιν (15 βεοίίοῃ ; ἔογ (818 βοοίίοῃ ἰ8 βδοδγοοῖν Ἄνθη ἰῃ ρατγὲ (ον ἰΐ οσδηποὶ ὃς 
ΠΟΥ) Ὀαβεα οὐ ἴμπεπι, [Ιὼ ἰδ τηδίη (πες ρῥγεβεηΐ ἰδ Ὁ]6 πιιϑὶ οἰ ποῦ Ὀς 
Ὀαϑβϑεοὰ οὐ ἴοβὲ ἀοουπιοηΐβ, οΥὐ σοηΐδιπ ἴα ογὶρίηδ)]) βίδιίοπιθηΐ οὗὁὨ {Πα δείυδὶ 
ριαχὶβ οὔ ἴδε δυϊμον᾽ 5 {ἰπις, οὐ οὗ 8159 ἰβδογυ οὐ τ μαιϊ (παῖ ργαχίβϑ βϑῃουϊά Ὀς. 

Βυΐ {πΠ6 γαπιδινογᾷκ οὗ π6 βϑοϊΐοῃ, σοηβιϑεηρ οὗὨ τῆς ἀ6ῇη!- 

[ἴἸοπ5 οὗ τἴῃ6 βαογεα ββαβοηβ, 15 ἴο ἃ ἷαγρε Ἔδχίοηϊ ἰἀδηςοδὶ ἢ 

ραγῖβ οὕ [ὸν. 232. [μὲν. 232 πον οοῃϑίϑίβ οὗ ἃ σοπιδιηδίίοη οὗ 

Η δπά Ρ νἱτἢ βοπὶα βυδβεαιδηΐ δάάιτοης (ἢ). [Ιἐ 15. ΌΥ πὸ 
πιθδηϑ5 οἷἶθαγῦ [δὲ 2860 ᾿ς. Ῥαβεά οὐ 1[δν. 2516. 59 (Η); [61 15. ποῖ, 
ἰπετα 5 ποι πίη σοπιηοη ἴο Νὰ. 28 ἢ, δΔηὰ {πα ραγίβ οὕ [μον. 23 
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ἀεγίνεά ἴτοηι Η, δηά 1 5. ἱπιργορδῦϊα [πὶ Νυ. 28 ζ, ἰΞ Ἀδϑεά 

Οὔ [δν. 22. Τί ρύδβϑεησα οὗ ἴπ6 σοπ)πιοη πιαίζοσ πλρῖ Ὀὲ 

δχρίδιποά 85 ἀμ ἴο ἴ,ὰν. 22 Ὀεΐηρ᾽ ὈαΞεα οὐ Νυ. 28ἴ., οΥ σπογεα 

ΡΓΟΌΔΟΪΥ ὉΥ Ὀοΐῃ [(μον. 232 ἀπά Νιι. 28 ἔ. Ὀεϊηρ ὈαΞεα οὐ ἃ. σποῖν 

ἰοβὲ ἐδϑίδὶ οδἱεπάδσ. Νοῖβ παῖ 286 ἰβ, βιγι Εγ σρεακίηρ, οὐϊ 

οὗ ρἷδοα μδζδ, βίηποα 20 αυδλην 5 ργοϑογ θεά ἴοσ ραϑβϑονοῖ.- 

Τῆς οοτγγεβροησιϊηρ ραᾶτῖς οὗ (ἢς ἔτνο ϑδεοίΐοη5 ἃγε 85 (ΟἸΠΟΥ -- 
[,ἐν. 2158 -Ξν ιν. 28᾽61ϑε. 29. 

ν 22} τὸ, 2839, 

"ν 23 τὸ,, 29]. 
τ ας ξε,, 29", 

21 3 Ξ-Ξ, 2015 Ἐς, 
Τῆς ἀρτεοπιεηὶ ἰα ίοτ ἰδὲ πΐθδε Ρϑτὶ οἷοβε δηὰ φεύβαϊ: που ἰΠς εἶδλυσεα 
ἢπ 50η16 (8565 ἀγὰ αἰ δγοηςΥ διγδηρεῦ, Τῆς νατγίδιοβ τὰ πγαῖηγ ἄυς ἴο 
(6 σγεδῖογ Ὀγονιν οὐ Νυ.: ἰδυ5 ἴῃ 6 πᾶπιο58 οὗ (ες ἔεαλϑδίβ αγὸ δΌϑοηςξ ἴσος 
287 205 Ζουαγας ευεηηρ ἔγοτι 28᾽5, ἐξ ἐς ἐδ δα» οΥ Αέοπεπιθριί, απὰ 1,εν. 
2338υ ἤγουν 2907", ὙΒα ΟὨΪγ ποϊΐοςδθ]ς δάάϊιίοη ἴῃ Νὰ. ἰ8 ἴδδὶ οὗἩ πὺψ ἴο 
πὶ ἴῃ 283 2ο" ΞΘ, Τα τεβοιδίδηςς οὕ Νυ. 2835 ἰο [,εν. 2318 9 (Η) ἱξ εοσ- 
Ραγαῖ νον 5 ρ πὶ; Ὀυϊ ἰἰ πιυϑὲ θὲ ποίϊοοα (δὶ 2853 15 (ἢς 5οἷς Ἄεχοθρίίοη ἴω 
πε βεοίίοῃ ἰο 6 ἀςβηϊίου οὗ ἴδε βεββοῦ Ὺ ἴδε ὠυπιρεγ οὗ ἴῃς δ δηά 
{πε τῃιοηί(ῇ. 

950 ἔα δ5 π6 οοοδϑίοης γα οοποείηθα, {π6 δίῃ δγ οὗἉ ἐς 
ἀαταπΊη [οπεῖναὶ (2055, οἵ. 1. 168. 1δ) απ πε ὉδγῪ οὗ Αἰοπεγηδηῖ 
(291-10) ροϊηΐ ἴο ἃ ροϑκί-οχ!ο ἀδίας ἔογ {815 βϑοϊίοη, δηά {ΠῸ 

ἰαϊΐεσ ροβϑβϑίὶγ ἴο ἴπ6 ροϑί- ΕΖγδη ρεσγιοά, βίηοε ιἴ ἰ5. ηοῖ οἷεδγ 

τΠπαῖ 16 οεἰεδταίίζοη οὗ ἴῃ ὨδῪ οὗ Αἰϊοπεπιοηΐ οἡ ἴδε τοί ἀδῪ 

οὗ {ἴπ6 γ[ἢ πιοηΐῃ (οῖ. Νεῆ. ο) 15 ἃ5 δποίεηϊ 45 ΕΖζγαβ. Τῆς 
Γαι δι ηηρ Οσοδϑιίοη5, ἀραγί ἔγοηὶ ἴπα ἕδοϊ ἐπί πον ἀύα ἤχϑὰ 

ἴογ ἀεῆηϊῖα ἀδυβ (Ξεα Ῥεΐονν, Ρ. 407), ἄο ποῖ ροϊηξ ἴο Ἔνθ ἃ 

το δείνεϊν ἰαΐο ὅδῖθ. Α ἀδιϊγ οἤεγιηρ οὗ βδοπια Κη τνᾶ5 οἤεσγεά 
Ὀείογε ἴπΠ6 ἔχ! (σε 6 Ὀεΐον), αηὰ “πε Ὀερτηηΐηρ5 οἵδ πηοπίῃ, 

οὐ ““ἄδυβ οὗ πανν πιοοη," νεσα ἔγοπι ἃ ΕΓ ΘΑ Υ ρογὶοά τε- 

ϑαγάεξα 845 βδογεὰ (566 οἡ 28:1). ΤῊ οἴδεον οοοδϑίοῃβ πιοηςιοηθά 
ὮδγΘ γα αἷβο πιεηζιοηδά ἴῃ 16ν. 22; δηά ἴογ ἃ ἔ} 16 ἀϊθουβϑίοη 

οὗ (ῆδπι, 45 αἷβο οἵ {88 81} ἐδν οὗ πὸ διϊυπλη ἐεβδειναὶ δηὰ ἴδ6 

ὈδΥ οἵ Αἰοποπιοηΐῖ, ἴπ6 τεδάεγ ἰβ γαξδγγεα ἴο [6 σοπιπιεῃΐδγυ 

ου [ον σι5. 

Βιυΐ ἴπῸ αυδηῖ165 τεαυϊγεα ἴῃ ἴΠ6 ἰδ Ό͵6 Ροϊηΐ ἃ5 4 οἶα ἴο 

{πε ἰῖοτ ἀδνεϊορπιεηξ οὗ εν 1ϑἢ γε] ρίοηῃ. 

Τίια βιπλρὶα ἔδοῖ ἰπαὶ αὐδηςϊδϑ ἀγα ΜαρΩ ἀϊδιϊηρ δῆ 5 [ἢ|5 
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ἴανν ἴγοπι [ἢ6 δαυίοῦ σοάεϑ ; 566 {Π6 γεπηαγῖζτς [ΟΠ] οννηρ [6 (4016 

ῬὌεΐονν. Τῆς βγϑῖ βρϑοϊβοδίιοη οὗ χυδηίθς5 ἴοσγ ρα Ὁ]. 5δοτὶ- 

ἢ 65 15 ἔοιιηά ἴῃ ΕΖοκΙαΙ, ννῆο ἦχοϑ {π6 αυδητς65 ον ἴῃς ἀδιϊΐγ, 

ΞΑΌΒΡαςοδϊί, δηᾶὰ πηοπίμἷν βδογιῆοθβ, δηα αἷσο ἴογ ἴδε οἤδγιηρβ 

τηδάδ δὲ ἴπ6 βργιηρ' δπα δυΐυηγη δϑίϊναϊς. ὙΠ656 αιυδηςες ἀγα 

ῃοῖ {πε 54π|6 ἃ5 ἰῆοβε ἤδσε ρίνθη (566 ἰδῦϊθ Ὀδΐον); ἃ πιεῦε 

σοτηρδγίσοῃ οὗ τῆς ἔννο 8.165 βοδγοοῖν ρύονθϑ Ῥ᾽5 ροβίεσγίογ ἴο 

ἘΖοῖκΙο] 5, Ὀυὰϊ (πδὲ 1ἴ 5 580 πῆδυ Ὀ6 δϑϑιπηθά 1 νῖενν οὗ {πε 

χνϊάδγ δγρυπηθηῖς ἴοσ ἴδ ροβίογι συ οὗ Ρ ἴο ΕΖεκίε!. Ὲ 

Οηΐϊνγ πῃ ἴπ6 σᾶϑα οὗ πὸ ἀδιγ οἤδγιηρ σδῃ ἴῃ6 Πιβίογυ οὗ (ῃς 

ἀειςεγπιηδίίοη οὗ {πΠ6 φυδηςιίν Ὅς σοπιοννῃδὲ πιοῦα οἱοβαῖν [ο]- 

Ιοννεά. Απὰ ππέξοτγίπηδίοϊγ ἀνθ 1 [15 σαϑ6 πε πιοβδὲ οὐιοῖδὶ 

ρϑββϑαρε (Νεῇ. τοϑ' (53)) ὃς ἣοξ δηςγε! Υ ἔγεα ἔγοπι οδβουγίγ. Βαϊ 

1, ἃ5 566Π15 ἴο [ῃ6 ργαβϑηΐ υυγίϊοσ πιλοϑί ργο δ Ό Ϊ6, 1 ἱπΊΡ1165 τ αῖ 

{π6 ἀἀΔ41} οΟετηρ ᾿ποϊυ δα ΟὨἷγ οπδ Ὀυτγηϊ-οΟἤδγιηρ, (ἢ6 ργαβθηῖ 

'ἷανν οτἱρ! παϊθά δὲ βοπὶα {1π|6 Ὀδεΐνθεη ΕΖγα δηα [ἢ (πμγοηϊοίογ, 

οΥ [88 ἀδία οὗ (χ, δηὰ ργοῦδοϊγ, ᾿παγείογθ, δὲ βοπῖα {π|6 ἴῃ [ἢ 8 

41ἰἢ οεδηΐ. Β.0. 

Βεΐογε ἰῃς Εχίϊε ἰῃς ἀδιγ οὔεγίπρ' σοπϑιϑίεά οὗ ἃ πῦν ἴῃ {πε πιογηΐηρ δπά 
ἃ ΠΟ ἴῃ ἴ86 ἀνοηίηρ (2 Κ. 1τ61ὃ; ςρ. τ Κα. 1839. 38). Ἐ Ζοϊκίεὶ 4130 γϑαιΐγοβ 
ογιδ πὴ ἀπά ογ:6 ππ)Ὁ (οἰ δα γῖν ἃ γ»πεαϊεοδενγίνι») ἰο Ὀ6 οἤετγεά ὄνογν ἄδν, δι 
γοαυΐγε8 θοίδ ἴο θε οετγεά ἴῃ (6 πιογηΐηρ. Νεῆ. τοῦ (68) 511}} Βρ6 δ 15 οὗ ἃ 
ἀδιν ἥπὉ απ 4 ἀδιν πο ; 1 ἀοε5 ποῖ βρεοῖν ἴδε {{π|6 οὗἩ οἴδετίηρ, δπὰ τἰ 
ἰ5 ἰπογεΐίογα υποογίαϊη μοί ογ πη {Π15 γτεβρεοῖ 1 ἀρτεοα ψ ἢ 2 Κι. 1615 οσ. 
ΕΖοῖϊκ.; Ὀυϊ ἴῃ σοχηπιοη τὶ Ὁοϊῃ οὗ ἴπεβο ἴἴ ορ-ογΐραΐος ἰῃς πο» δηΐά 
πη. ΤἼε ργοϑθηῖ ἰανν (Νυ, 285.:8) τεχυΐγεϑ ζσο πο» ἀν, οὔθ ἴῃ ἴῃ πηογη- 
ἱῃρ' δηά οπϑ ἴῃ ἴπε δνθηΐϊηρ, δηα 450 ζωσο ΠΟ ; Ὅυϊ [ἢ ΠΠ)Ὁ 15 ἴῃ δας οδ56 
σωδογαϊηιαίεα ἴο ἴῃς πο, Ιἡ τῆς {ἰπ|ὲ οὗ ἰῃς Ο(ῃτγοηίοϊοσ (1 ΟΕ. 169, 2 ΟἩ. 
141} 415) δηά ἰδαἴες (Τα πία ἵν. 1) ἔσο Ὀυτηί-οἤεγίηρβ, ομα ἴῃ ἴΠ6 πχογηΐϊην 
δΔηά οἠς ἰη ἰῃς ἐνεπίηρ, Ψεγε δοίυδ  οἴετγαοά, 

ϑοπλα ἢάᾶνα δουρῆι (παῖ ἴμ6 δίηρυϊαγ πον ἴθ Νοῆ. τοῦ πᾶν σονοῦ ἴῃς 
ἀουδ!ςο οἤδογίηρ, οὗὨ (18 ἰανν, δῃηὰ ἃ5 4 τηδίϊες οὗ ἔδοϊ (πε δἰηρυΐαν 15 υβοὰ 
Ἔνθ Ὦαζγα ἴῃ δ᾽] βίο ἰο πε ἀδ γ οεγίηρ (2819 διὰ οἴδῃ, ῬὍππ πῦρ). Βιυϊΐ 
τῆς αἀἰβεγεηςα Ὀεΐννεεη (δα ςο-ογαϊπδίίοη δηὰ βυῦδογαϊπαιΐοα οὐὗἩ [ἢ ΠΠ)Ὁ 
γεπιαΐηβ. ΕΖγ. οὐὐ, ποννανογ, 15 αυϊίε ἱησοποϊυβῖνα ; ἴα ργδοίϊςς οὗἉ οἤεγίπρ 
ἃ πΟ 1 (ῃς Ἄνθη τγνᾶ8 (ἢ6 σϑυ86 οὗἉ “(ἢς (ἰπ6 οὗ ἴπε ΠΠ) ᾿" Ὀεσοπλΐηρ, 
ἃ ἴογηὶ ἴον ἴῃς ἰδιίογ ραγί οὔ πε ἀδν, Ὀυΐϊ [Π6 ρῆγαβε σοῃιϊηπεα ἴῃ υ56 Ιοηρ, 
αἴῖογ πς πὴ ἢδά οεαϑεά ἴο 6 οπαγδοΐογιβίῖς οὗ (ῃ6 Ὄνθηϊηρ ; 8εε δηῃ. οἷ}, 

απ ορ. {πε δη πε 58 ἰη ἐπα Μίβπηδἢ Ὀεΐννεεη Ἴπϑ πῦξη {τε »πορρεέρρ. γα») 
Δηὦ ΠΣ “ἢ (τε υδρέγρ. γα) 67); 56εὲ Βοζ. ἱν. τ; Ρεβ. χ. 1, δηὰ Τἴενυ, 
Δει. «ἀοῦν. Ἡγουγέεγδιοδ, 5.Ὁ. ΠΓΩΣ. 

5 ήνεγ, Ζ.0. 7. τ29 ΠΕ, 
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Τῆδ πυπΊθεῖβ οὗ {π6 Δηϊπιδῖὶς γεαυϊγεά ὉΥ (815 ἴατν ἕο {π6 

βδανογδί ρυῦ]]ς οἴκετγηρα, ἢ (6 οσοδϑίοηβ οὐ ΨΒΙΟἢ ΠΟΥ 

γα οἤετγεαά, ἄγ ρίνθη 'ἰπ ἴπ6 ϑυδ)]οϊηεά ἰδ0ΐε, ἴθ ψὨΟὮ τῃς 

Ὀγδοϊοίοα ἤρυγεβ ἀγὰ ἴποβα γεαυγοά Ὁγ ἘΖεῖτιεὶ (4613-1δ. 4 δί. 

455... 
Οοοδεΐοαυ, ζλσιθ ας. Ἀλπιθ. Βυϊϊοοκα. ὄὍοσις. 

Ἑδοῖ ἀδν (2855. . Ξ ᾿ . 242(ι) δὶ αὐς ἘΣ 
Ἑδοῖ βανδαιῇ (2893) ᾿ ξ . 41(6) οἵιὴ οδς 
131 οὗ δδςῖ πιοηίῃ (2811) . 74(6) ι (1) () ; 
Εδοῇ ἀδγ ἔγοπι 1: ἴο Ζιϑὶ οὗ ι5ἰ 
ποηί (28.5.5), 0. 7(0) 1()] 2(7) τ1(:) 

ὨΔΥῪΥ οἵ ἢτϑι-ἴγυϊ5 (185). ς 5 ῖ 2 Ἵ 
151 οὗ 718 τποηῖἢ (29: ἢ. Ὁ. ς 7 ' ϊ Ἷ 

το,» » (2911) . . 7 ! ; ϊ 
τ "ἢ ᾿ ὸ Ἶ . [14 (ο) 2 (7) 12.(7) Ἵ 

ιόι 8,» ὍΠΠΠ 44 14(0)} 2(7) 12(7)] ἱ 
1718 ,, τῇ οὐ 5ςὖῦᾷϑᾷ. 14(0) 2() τῷ) ε 
181}, ὃ ᾿ ᾽ . . 14.(ο) 2 (7) 10 (7) Γ 

91} ὁ νν ᾿ τ 55 φΦ 14(0))ὺ 2( 9()] : 
2Ο ἢ κω, ᾽ν ὰ : ᾿ . 14. (0) 1. (7) 8 (7) ι 
2ι5ῖ ὼς, ῶ ᾿ Ξ . 14.(0) 2 (7) 7()) Ι 

22ἃ,, ἢ ᾿ ὸ 2 . 7 ; 1 ξ 

ν πα, οἱἱ, δηα πηοαΐ ἀγα γοαιγαα τυ τἢ δδοῦ οὗ 656 δηϊπγδῖϑ, 

Δοοοτγάϊηρ᾽ ἴο {πε 5οδ]6 οὗ 151-16, 
Τῆς οἴἴετγίηρϑ αὔα ουπιιίαϊίνα : ἔοτ Ὄχαιηρίθ, ἴῃ 6 δ δίῃ 

οἴδεγιηρ ἰ5 ἐπ σαηίοι ἴο ἴῃ6 ἀΔΠ οἤεγίηρ (2810), 18 5ρϑοῖδὶ 

οἴ ρ οἡ ἰδ 1τϑὲὶ οὗ ἴπ6 γί τηοητῆ δαάϊτίοηδὶ Ὀοϊῃ ἴο {δα 

ἀδιγ οὔεγίηρ δηά ἰο ἴδαὶ γεοαυϊγεά ἴογ τῇς ἢγϑί οὐ δδοὴ 
πιοητῃ (295). 

ΤὮς δηϊπιαἷς γραιυγοά ἃγα ἴῃ 41] οαϑεὲβ πιαΐεβ. ὙΠ6 [δπιῦϑ, 

ταπΊ5, δηα θυ] ΟοἴΚ5 ἀγα οἤδγεά 45 θυγηϊ-οἴετγίηρβ, [6 ροδῖβ ἃς 

5 0 -Οἤἴδθ ΏΡ5. 

Τῆς ϑδοθά πυροῦ 7 (231 π.) 15 νΟσῪ Ῥγοπ)πθηΐ. ἴη 

αἀάϊπτίοη ἴο ψῆδὶ 15 οῦὗνϊοιι5 ἴῃ ἴῆ6 ἀρονα (806, ποῖα ἴδε 

δοουπιιαςοη οὗἩ ϑρεοῖδὶ οσοοδϑίοηβ ἴῃ 186 7} πιοηϊῆ, δηά ἴδε 

5ρΡθοῖδί ομαγαδοΐθσγ (π|ρ]1οὦ Ὀγ ἴπ6 βρεοῖδὶ οβεγίηρ 5) οὗ ἴῃ 1ϑὶ 

ἄδγ οὗ {παῖ πιοηίῃ, ἢ βενθη-ἀδὺ ἀυγαίίοη οὗ δδοῦ οὗ {πε {πὸ 

στοαὶ ἔδδειναίβ ἴῃ ἴῃ6 15 δηᾶ 7ιἢ πιοηῖῃ τεβραοϊνοῖν (28: 

2912; δηά, ἔυγίμοσ, ταὶ 1Π6 ἀδδοδηαΐηρ παπΊογίσδὶ βογίθς οὐ 

Ρυ ]ΠΠοοἶκ5 γοαυϊγοά ἔογ ἴπε διζαπιη (γίἢ πιοηῖῃ) ἔδαϑβί γ16 145. {πὲ 

ἰοίδ] 7γο, ἀπά πὲ ἔπιι5 (6 τοί] πυπΊθεγ οὗἩὨ υἹἱοῖ πὶ οἴεγοα οη 
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1π6 βανθὴ ἄδγς οὗ {(πὶ5 ἔεαξί 157 Χ 7 Χ 2 ἰαπιῦς, 7 ΧΎ ταπι5, 

 ΧΊιο Ὀυ]Π]Ποοῖκς, 7 ροδίβ. 

ΤΠ656 ἤχοα αιυιδηϊ65, δηα [ΠῚ15 ΕΝΠΤΕ οὗ ἴῃς [οςϊναϊς οἡ 

ἢχοα ἀδυβ ἴῇ ραγίϊουϊαγ πηοηϊῆβ, δαραγαΐθ ἴἤεβα τορι Δι: οἢ 5 

ἔτοηι ἴπ6 ργδοίίοβ ἴῃ δαγὶυ ἰϑγδοὶ, νοῦ τνὰ5 ργοβενοα ἴῃ (Πα 

πιδῖη ἃ5 ἰαΐα 85 1. Εδγίϊεγ ργδοίίος ἤχεά ἐπε ξεϑιϊναῖς ἢ 

τεΐίδγεηοε ἴο αστίουταγαίὶ οραγδαιίοηβ, νοῦ, ἔγοηι ἴΠ6 πδΐυγε οὗ 

{Π6 οΑ56, νατγιοα ἴο ἴπ6 ἀχίεηϊ οὗ βοπια ἀἄδγβ ἴῃ ἀϊβἔογεηΐϊ γεϑαῖς 

(Όι. 1695, Εχ. 23.545). Τῆς αυδηθτν οεγεά δὲ ἴῆθ5ε ἔεαξίβ 
τνᾶς ἰοΐς ἴο ἱπάϊνιάυδὶ! αϊποζγαίίοη, νυν (ἢῆ6 ἀχῃοσγίδιοη Πδὲ 1 

δῃβουϊά 6 ““ δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 Ὀ᾽οσϑίηρ οὗ Ὑῆννο . .. τυ οἢ 

Ης δΒαίῃ ρίνϑ" (Ὀι. 1610. 11)..0ὨΑ ὄξαγίμογ πιαγκεὰ ἀϊβεγεποα ἱπ 
οδαγδοῖογ Ὀδεΐννθθη ἴπ6 δδυίογ ἔεϑεϊνα ! 5 δηα ἴΠο56 Ὦογα τερυ δία 

ΔΌΡΘΑΙς ἰη (Π6 παίυγε οὗ ἴδε βδοῆοεβ. ΤῈ βδοῦῆσθβ ἤδγα 

τεαυϊγοά, αἰϊκα ἴον (Πε οἷά ἐδϑεναῖβ δηά ἔογ ἴῃς ρστοδί ζαϑί-ὅδυ, 

τῆ “ὍδΔΥ οὗ Αἰοπεπιοηῖ,᾽ ἀγὰ ἐχοϊυϑίνεϊυ διγηζοβογίμος πὰ 

σίπ-οβογίηρε; ἰηαϊν! 415, 17 (Πα γ [Πκοά, πρ ς οἵαν “Κ νονβ δηὰ 

ἔγεαιν:}} οβεγηρ" (2989), Ῥυϊ (ῃ6 ΟΡ αίοσυ οὔδγϊηρβ ἂγὲ 

1ῆο56 ῃοἢ Ψψεγα πηδάθ ονογ δηΐγεῖν ἴο [6 ἀοὶίγ, διά ἴῃ 

νυν ὨΙΟἢ τῃ6 41 ὴΥ δά πο 5σαγθὸὌ. Ου ἴπθ οἴμεν ἢδηά, [6 δαγί!θσ 

οοάδϑ μανοῦ πιδηϊίοη οἤεγίηρς οὗ [815 Κη ἱπ οοπηδοίζίοη τυῖτῇ 

1ῆ6 ἐοϑίϊναϊς, δπὰ ἴῃ6 οὔεγίηρϑ ἢ] δοΐυδ!!Υ ρον ἰδεῖτ 

Ἰογουβ οπασγδοῖοσ ἴο ἴῃ οσοδϑίοηβ δα ρεδοθ- δε ηρ5--- οΟὔεσ- 

ἱηρ5 ΒΊΟΝ ἔογπιθά [Π6 πιαῖογιδὶ ἔἕογ βδογιβοϊδὶ πηϑαῖς ἴῃ τνῃ]οῇ 

11, ργίοδίς. δηὰ ἰδ αἰϊκα, ραγίοοῖς (5εα Ὠϊ. 1’, τυ ἢ 

Ὀτίνοτ᾽β ποΐ65). Αξ ἴπ8 δδιϊϊογ ἔθςεναῖὶ 5 ἴΠ6 Αἰτγ 2αγέζοζῥαϊο 
ἰη ἴπα {1651 πηδάϑθυγα ἰη {ἢ6 σοἰο ται ουβ,; οἡ ἰδ Οσοδϑίοἢ5 

ἤθγα γαρ υἱαϊεα ΠΟΥ ἀγα πιογα ογοοζεῦς; ΏΘΥ ἀῦα γεαυγεά ἴο 

δὐρϑίδίη ἔγοπι τνογὶς ἀπ ρεπογδαῖϊυ ἴο ἔογηι ἃ ϑδογεὰ ρδίπογίηρ, 

Ὀυϊ τἴΠ6 δοίιδὶ οἱ γί οβ ἀῖα σοπβπαοά ἴο δα ργιεϑίϑ. 

ΧΧΥΤΙΙΙ. 1. Ιαϊσοαποίοσυ οομμτηδη8.---Τ 6 οἴδυηρϑ τύ ἴο 
Ὀ6ὲ οἴετεά δἱ ἴῃς {{π|6ὲ5 ἄχαά. 

2. Ἂν οδίαζέοη) ἸΧῚΡ 15. οοηῆπεά ἴο Ρ (γ8 {1π|65) Δηὰ ΕΖεΐ. 
2053 4043 (ΓΗ. 118). Τῇε δάαιϊτίοη ἴῃ {π6 ργεβθηῖ ἰηβίδηοσα οὗ 

8η Οδ]εοῖνα βυῆχ (».») τγαΐδγγιηρ ἴο αοά 15 ρβουΐαγ; γεῖ 566 

οἷ. 15 χιδθ (Ρ᾽, αν. 2314 (Η); οἵ. [μὲν. 175 29:11. (Οαπογδαν 
{η6 δυβῆχ 15 βδυδ)]εοῦνα, δηά γεΐοτβ ἴο [6 ρδύβοῃ ννῆο πηδῖίζοβ5 

η6ὲ οβετίηρ.---)ῶν γ7οοα] ἘΖεῖκ. 447 (ΕΖεῖϊς. 1619 15 ἀϊ δγεηι). 
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Όρ. 216 »οά οὗ ἐὰν Οοά (1,αν. 215 58. 11. 511. 2.25 (Η}}: αἷϑξο ν. 3", 
[,εν. 41} 15. ΜΙ. τἴ, Ὑῇα ἀδβογιριίοη οὗ {π6 βδογ σε δ5 με 

ἰοοά οὗ Οσοά 15 ἃ βυγνῖναϊὶ! ““;η {π6 δηςίεηξ ἰδοῃηϊοδὶ ἰδηριαρε 

οὗ ἴΠ6 ῥγίθϑεγ γιϊυδὶ" ἘΞ οὗἩἨ (6 ργίπιτῖνε σοποερίίοη παῖ [Π6 

Ῥοάβ δε δηάὰ ἀγδηϊς (1. οἶδ). ἘΝ. (πιαγρ.) “ΤΊ Ὀγοδα "ἢ 
ἰς ἃ ἀουδεδι! Πἰπιϊταϊίοη ; Ὀπ, ἰξ 15 ἔγιιθ, πιθδηβ δρεαω, Ξοπιε- 

{{π|68 Ἔνθ ἰῇ οοηϊγδαϊβιποίίςοη ἴο οἴμεγ ἔοοαβ (6.9. 1: 5. 251}, 

1 Καὶ 18); δυῖ [ἃ 5. αἷδϑο υβδεὰ ἰπ ἴδε νἱάδγ βδεῆβδα οὗ Μφοα 
(1 5. 1439, ΤἸυά. 1416, 1 Κα. “ἢ ; 1π15 Θεῆβα ἰβ ρΡγοῦδο Υ ογὶ ρ᾽ηδὶ ; 
βυοοαιδηῖςν ἴπΠ6 ψνογά δοαιυτγεα ποῖ τῆ 5ρθοϊῆσ βθηβα οὗ 

δγεαά ἴῃ Ἡεῦτειν, οὗ εσὰ ἴῃ Ατγαδὶς (,5.).--ῦῦ ,3γε-ογεγίηρε] 

566 150 ῃ, ἀηά ρΡἢ1]. ἢ. οὐ 155. Εογ ἴπ6 βυβῖχ (»»), ορ. ἴεν. 
610 (1) (3ῆ, ποῖ 5. 61).---})ῖν οὐοιε» οΥ γε] τ58 . ὍΤῆα βυθῆχ Πετε 
αἶδο 15 πιοϑὲ πηυδιιαΐὶ; ἴῃ (Π6 οἵπον ἰηϑίδηοος ἰη ψῆϊοῆ ἃ ϑουχ 

ῖ5 ιϑεα νι [Π]|5 ρῆγαϑδε (ΕΖεῖϊς. 2)οῦῖβ, [,εν. 2651), 18 γεΐεγξ ἴο 
ἴ[Πο586 ΠΟ τηδῖκα ἴῃς οάουτ.--- ΚγΥε στολαὶ οὔεογοο ἐο ργεςορῇῆ) 
ΡΘουϊαγ 'π Ρ; ορ. πὸ ἔγεαθηῖν γεσυγγίηρ Πευϊεγοποηῖο δχ- 

Ῥγεϑϑίοῃ οὔφογυθ ἰο ὧο (ΟΗ. 82“; Ὀτίνεσ, τϑωΐξ. Ρ. ἰχχχῖδ). 
8ὃ-8. ΤῊθ ἀΔ1}ν- (ΟΥ Ῥοσρϑίμ]-) οδθυΐηρ.---ρ. Εχ. )οδϑ εξ: 

οὐ ἴδε τεϊδίίοη Ὀεΐννεθη ἴΠ6 ἔνο ραϑϑαρὸβ δπά οὐ ἴπε δίβίογυ 

οὗ ἴπ6 ἀ41]γ-οἤεγιηρ, 566 αῦονθβ. Τῇβε ἀδ:]γ- Οθγιηρ οοηβιϑῖϑ 

οὗ δὴ οἤετγιηρ' πιδάς ζ5»; ΖῪλε γπογμέρρ διὰ δηοΐῃπογ πιδάδ δεοζποδοτι 

ἐλ6 φυογιΐγιος, ἔ.6. ἴῃ ἴῃ 6 δἴϊζεασγηοοη οὔ δνεηΐηρ. Ἐδοῖ σοηϑὶϑὶβ 

οὗ ἃ γεδγῖηρ μ6-ἰαπὶὸ ργοσεηϊεά δ5 ἃ Ὀυγηϊς-οἤεγιηρ,, τορεῖμοῦ 

ἢ τσ σρμ δῇ οὗ πα πγεδῖ, 5 πἰη οὗ οἱἹ, δηὰά 5 πίη οὗ νίηδ: 
οΡ. 15. Τῆς ἀδιϊγ-οεγιηρ ἐογπιεά ἴΠῸ6 οδηῖγαὶ δηά τηοβῖ 
ἱπιροτίδηϊ ραγί οὗ {π6 7δυν ἢ οὐἶτα5: [5 οαϑϑδίίοη 85 πιοςῖ 

ἀεερῖν ἔεϊς (ΠΏ δη. 811-18 1181 γ7.211) δηα σουπῖαα 85 οη6 οὗ (ἢε ἥνε 

στοαῖ σδ᾽ ηλ 165 [πὲ Ὠαρροηεδά οὐ {Π6 τγίῃ οὗ ΤαπιπῦΖζ. ΤΠς 

οἰγουπιδσίδησεβ δζοπαϊηρ πε οἴεγιηρ 1 ἰαῖογ {ἰπ|6ὲ5 ἂῦ [}}Υ 

ἀεϑουιδεά ἴῃ Ζ,ρεΩ, οὗ ννϊοἢ ἃ ΘΟ ΠΊΠΊΔΓΥ 15 σίνεη ὈΥ Θομῦγογ 

(ασ7Μ».81ι.. 204--29ο8 ; Επρ΄. ἴγ. Π| 1. 2092--207).--ῇ. ΖΤΑϊξ» ἐς 2λὲ 37ε- 

οὔεογέηρ τολίολ γ6 ὁλαίἑ 2γέϑορε] [6 5γαθ 65 ἃ5 ἃ σοπιπλιην 
ταὶϊβϑα [Π6 ΠΊΟΠΟΥ γοαυϊγοά ἔογ ἔπ οἴεγίηρ : Ναῇ. τοϑϑ, 705. “41,17. 

111. τοἷ.---Α οοππμαὶ διεγηζ- ο)ογη9} ΤῊΘ ἀρ τανι αἰθα ἔογπὶ ἴοσγ 
1τη6 οἤεγίηρ, δε σομέζημαὶ (ΓΙ), οσσυτα ἴῃ πα ἰαΐα Ὀοοΐς οὗ 

“ὙΝν. Ε΄ ϑηῖ, Δ εϊέρίονι ο7 116 ϑονείΐος,) 207, 2224; ορ. ΚΑ7,3 κορ. 
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Τηϊεῖ (81. 15. 15. .151 1.41]... σρ. Θ1τ. 451), δηδ ρῖνεβ 115 {ἰπ|6 ἴο 186 
ἰγδοΐδίε οἵ 6 Μιββηδῆ τυ πὶ ἢ ἀ6α]ς ΨΙ ἢ (6 ἀ4᾽]γ.οἤετίην .--- 

4, )είτσθη ἐλα ευεηζη 5] ο5 η.---ὅ. 76. Τρ. 15.---θ. Αἡ Δ᾽] υϑίοη 
Ὀδοῖκ ἴο ἔχ. 2οἶ3 43, Ρυϊ Ὀεΐνεοη ν.ὅ φηά ν.Ἷ, ψ ὨΙΟΝ ἀγα σθ δ] 
σοητημπουβ, ν.θ 15 ουΐ οὗ ρίαοσ, δηὰ ἴῃ 411 ργοῦδΌ ΠΠν ἃ Ρ]ο055.--- 
ζε Μοιρ δίηαί 41 η.---. Νοῖ ἰουηὰ ἰῃ Εχ. 29, ἀηὰ ρεγῆδρϑξ 

Ἔνθ δεγα ἃ ρ]οβϑβ.-- -716 σαποίμ4}»}»}] 185 ἢ. Ηδρτα ἴδε οουτῖ 
ὙΠογα ἴπ6 αἱΐαγ βίοοά πιᾶῪ 6 ἱπιεηάδοά (ςΡ. ἘΖεῖς. 4457, Εχ. 

2845); ἴον ἴπ6 τυῖηα οὗ {δε ᾿ἰδαιοη, δοοογάϊηρ᾽ ἴο Ἐσοΐυ5. 5ο!δ, 

ἵν85 ρουγεά ουἍἱξ αὶ ἴῃ6 Ὀδ56 οὗ ἴπΠ6 αἷΐαγ; ορ. 05. 4:2. 111. οἷ. 

ϑιε. {πΠ1ὴΚ ται (6 οιΐος σμδηπθογ οὗ (δα ἰοηΐ, τνδογα (ἢ6 

νοϑϑεΐβ υδεά πὶ ᾿Ιθαϊοη5 ννογα Καρί (Εχ. 252), 15 ἱηϊεηάδά.--- 

ϑρΌΡρ᾽ ἀγίμ 1] 65 ἢ. ϑίησθ ἴῃ 411 οἵαν οδϑοβ τοῦρϑ 15 τεχυϊγεά 
ἴοτ ᾿ΙὈαιΙΟΏ5, 5 2γΌγρ᾽ γί ΤΆΔΥ Ὦδτγα δα τιςεα ἐχοσρί Δ ΠΥ [ἢ 

γεΐεσεμοα ἰο Ψη6; 6ρ., ποινενοῦ, ΑἸΑ4 7,3 ὅοο (Ὡζαγιε υδεὰ ἴῃ 

Βαδυ]οηίδη 1: θαι οἢ5). 

2. οὺκ ΠῸΚ 9. ἸἘ7] 213; σρ. ποίε58 οὐ ς" 5.--ὐ αν] ΟΣ Ὁ πκῦ.--ὐὐκὸ] 
5 πῦκῦ.--- 053] 5 ὙἼΡΟΣ ; ορ. 5. Ῥ,, 6130 209 δὰ οὗ". (ἷ ἐν ταῖς ἑορταῖς μον 
Ξε ἼΜ23.---. ὙῸΠ πὸ] 5 ΤῸΠ πῦρ; ορ. ΤΌΠΠ πὸρ ἴῃ ν.}9. 16. οἷς, 1η.---ὦ, πα] 
866 1Ι63ῃ, Βυΐῖ Ἴπκη (5 ; ορ. ν.ἵ ἢ δηά Ἐχ. 209) τνἃ8 Ῥγοῦ Δ ΌΪΥ (Π6 οτ ρίηδὶ 
γεδάϊηρ, δίποθ ση βἰδηάβ ἱπ {86 ἠεχί οἶδυβο.--- ὃ. ΠΡ ΚΙ ΠῚ 0] εἰθοννῃογο 
ἰπγουρποῦῖς (Ππ 5βεοιϊίοη (45 'ἰπ ο. 15, Εχ, 29) [ἢν 18. υϑεα.--ἢ 3] (ὦ 5. οἱ]. --- 
6. “γη Ἴδη πῦν] Ὀτγίνον, Ζενισες, 209 (2). ΤἼε ἕογηι οὗ βοηΐδηος 5 υποοῃηπιοη 
ἴῃ Ῥὲ (8ε6 ὮὨϊ.); ορ. Εχ. 48 (Ρ").--πεκ] ὁ οπι 5. {Π|5 τνογὰ ἤεγὰ δηά ἴῃ 
ν.5; 2. οπιίβ τ ἴῃ ν.} --- 7. 130)}] ἴῃς 5υβὴχ γεΐογϑ ἴο 023: 80 ἴῃ ν.ὅ: Ὀυξ ἴη 
Εχ. (ἢς ἔσπι. βυ ἔχ τεΐογβ ἰο πῦψ. -- 1} 95. δηὰ βοπιε Δ159. οἵ (χ -}"; δὸ 
Ῥαίεγβοῃ. 

9- ΧΧΊΧ, 88. ΤΊ6 δα  {1018] ΟἸΟ ΡΒ ἴο Ὀ6 πιαδ οἡ βρεοΐδὶ 
ἄδγβ ονεσ δηά δρονὲ ἴδε ἀδιῖΐγ οβετγίηρβ.-- -ΤΠοβα οἤεγηρς 

ψεγα ἴῃ ἰαῖεσ Ηςῦγεν ἰογπιεα ΟῚ αὐ ϊξίοπαί. Τῆς ηςρη 
νν85 οἤεγεά δεΐνψεεη ἴπῸ ἵἴνο αι] γ- οἴσηρβ (5 29λγᾶ οὐ ν.}); 

{πΠ6 δτπι5 οὗ 2833 Ξυρραϑῖ [ΠΑ 1 τννᾶβ ἴο Ὀ6 οἥετεά Τ»ιρηοάζαξεῖν 

αἴτεον [ἢς ΔΙ γ πιογηϊηρ Οἴδγηρ. 

9, Τὴ60 Βα θα - ΟΠ 1} Ρ;.--- 15 15 εαυλ] ἴῃ δπιοιηῖ ἴο ἴῃ 6 
ἀα]]γ-οἤδγιηρ. Τῇ ργεβϑεηΐ 15 ἴῃ ΟἿΪ δ᾽ϊυβίοη ἢ ἴδε 

Ῥεηϊδίθυος ἴο ἃ 5ρεοίαὶ δηά γερο] αγὶν γερεδίεα ρΌὉ]1. οἴεγίην 

οὐ ἴδε βδαῦθαϊῃ. Ὑνμεῖμογ ἴῃ ΤΠΘΟΥΥ οὐ ὑγδοίϊοα δυο δὴ οὔξδγ- 

ἱηρ νὰ5 δδύϊεγ ἴῃ ἀδΐε {πη ΕΖΕΚΙεΙ (4645), δηά, 1 5ο, ἕονν 
το, οαπηοῖ Ὀ6 ἀεϊοτπηηθα. [πη δα τἰπι6 οὗὨ ϑσαϊδῇ [δ6 
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ΞΔΌΡΑΙὮ τυ ἔγεαυ θην οποόβθη ἔοσ ργεβοηϊηρ βδογϊῆςαβ; Ὀυϊ, 
ἴο Ἰυάρε ἔγοπι {116 δ᾽ υδίοηβ (15. 112, Ηοβ. 211), τεβ6 οἴεγιηρϑ 

ψογα ἠοῖ 5ρΘΟΙΔ ΠΥ ἀρροϊηϊεά, δηά ἔπε οἰγουπικδίδησες δἰϊεηάιϊηρ, 

186πΔ ΕΓ νοῦ αἰδεγοης ἔγοηι πόσα οοπίεπιρίαἰεα ἴῃ τῃὶς 

ἷαιν. ἘνΙάσηςσα οὗ (ἢ6 δοῖυ δ] ρτδοίζίοα οὗ [ἢ15 ἷανν 15 οοηῆηξὰά ἴο 

Ῥοϑβί-οχῖ!ς εἰπιε5 (ΝΟ ἢ. τοῦξ, 2 (ἢ. 8.8 χιδ; [05. 4,2. 111. τοἷ). 
11-16. Τὴ9 ΟἸΟΣΪ 8 οἢ 100 τβὺ ἀδὺ οὗ Θδοῖὶ τῃοη.Ἐ.--- ΤῊ! 5 

ἴατν, ἴῃ τοαυϊγηρ ἴον 656 ὁσοδϑίοης 45 τὴ 85 ἴογ δσσοῇ ἀδῪ 

οὗ {Π|ὸ σσεαΐ Ξργίηνρ (Ἴϑίϊνναὶ, ἀδπιδηάβ ποῦ ἴπδη [ΞΖείκιεὶ δὰ 

ἄοπα : 566 Δ0]6. 

Νοῖ ΟὨΪΥ ἰ5 (ες υδηίίν οὗ 118 οἴδεγίηρ, Ὡονίεγα εἶος ἀεδηεά ἴα ἴδε 
ΡῬεηϊ. (ηος δὶ 411 ἰω ἴῃς ΟἿ. εχοερὶ ἰὼ Ἐζεῖς. 4645), Ὀυϊ (Πς οοεἸεδταξίοα οὗ 
1ὴ)ὲ εν τοοὴ ἰ9 Ὡόνος πιοηϊϊοηςα ἴῃ ΤῈ, Ὁ, ὁΓ Η, πος οἰϑεαννδοσε ἰὼ 
ἌἜχοερὶὲ ἰη τοῦ, Ἐτοαι τγεΐεγεηςαϑ ουϊϑίας ἴῃς Ῥεηϊ., Ποννενεγ, ἰξ 15 οἰδᾶγ 
δῖ ἰς δεῖν πιοοῦ ν, 85 ἰῇ ΘΑ (ἰπ165 δὴ ἱπιρογίδηϊ δϑι ναὶ δηα οςσοδϑίοη 
οὗ δαςιίῆοςς ([5. 112, ΗοΞ. 1.2, Απι. 85, : 5. 2ο", Κι 43)... ῬΟΞΞΙΌΪΥ δ8 ἃ 
ρορυϊατ ἔοσβιϊναὶ ἰδ τνὰ5 δϑϑοοίδι εὰ ἢ πεδίδοη ργδαοίίοςβ, διά, ἱπεγείοσε, 
ἰηϊοπίοηδ!ν ἱσηογοα ΌὈνῪ ἴδα ελγὶν αν ίνειβ (ἸΕ, Ὁ) [τ πιδὺ Βᾶνε 
τεραϊηςὰ ἰϊ5 ρίαςς ἰη [Πἰ5 ἰαίον ἴανν ραγ Υ οἡ δοοουηὶ οὗ ἴδε ἱπιρογίδηοε οὗἁ 
186 εν πτοοῦ ἴῃ χίηρ ἴΠ6 οδ᾽επάδν δηὰ ἴῃ6 ἄυς 5Βυοςεβϑίοη οὗ 6ϑϊναῖ]ς, 
δηὰ ραγίϊγ ἴω δοοογάδησοα ἢ ἴῃς ἰοπάξηου ἴο ργεβεγνα Ὀυὶ ἰγδηβίογῃ, 
ουϑίοπιϑ (δὶ πδά δ ργεδὶ Ποϊά οὐ (ες ροορὶς (8ες Ὁ. 471). Βυὶ Ὀς {π]5 ἃς 
1 πᾶν, ᾿πουξῇ (ἢ Βδογεα οβδγδοῖογ οὗ (ῆς ἀδυ58 οὗ πενν πιοοῦ 9 δῃεϊδηϊ, ἰὩς 
δροοϊῆο γερυϊδιίοη5 οὗ {ἢ18 ἶδν7ν βεδεὰ τοὶ Ὁε. [εῆδηϊι δ] υδἱοη5 ἴο ἴμεβξε 
Ὀεϊοηρ ἴο {με ροβί- Ἔχις ᾿ἰἰαγαΐωυγε (. ΟὮ. 242), 2 ΟἿ. 25 (Ὁ) 818,13. ἘΖε. χ, 
Νοεἢ. το). Α ϑυγνῖνα! οὗ νῆδὲ ννγᾶ8 ργοῦδοὶν {πὰ οἰίοῦ οοἰεντειίοη οὗ ἰῃς 
ἄδγβ ἰῃ δηςίεηϊ {1π|65 195 ἱποϊ ἀΘΩΙΔ ΠΥ τγείεγγεά ἴο ἴῃ τοἶθ, πὮογε 1ξ 15. ᾿πλρ]οὰ 
(μδὶ ρεδος-οἴεγίηρβ (οὗ ἰῃς βεβῆ οὗ τ ΒΙΟ (μ6 οἴξεγος ραγίοοϊ αἱ ἰῃς 
βιογίβοϊδὶ πι68]} νιεγα αἷἰϑὸ οἥεγεά οὐ ἴπ686 ἀἄδυβ. [ἰβίεσ δ᾽ υϑίοηϑ ἴο ἰδς 
ςεἰεδταίίοη οὗ ἴῃς ἡδὺν πιοοηβ αγὰὸ τ 85, (ΟἹ. 218; 5ος, δυγίπεν, Νοννδοῖς, 
Αγεῦ. ἴἰῖ, τ,8-40; να. δυοΐερ." τοῦ, ; Ὠϊ. Εἶπ. δεν. Ρ. 579 6Ξ ; “Νεν 
Μοοη" ἰηῃ Ἐ8ὲ, 

19-:ἰ.44Δ. Τρ. 1οἾ12...- 156. Τῆς 5ἰπ-οδεσηρ τοαυϊγεά δὲ {πε 
ΠΕ πιοοῆβ 8ἃπὰ οὔ οἵπεγ οσοαβίοηβ (ν. 5 55, 2οῦ 11: 158.} ὃς 
ἀπκηοινη ἴο ἘΖεϊκεῖ, δπὰ 15 ηοΐ γείεγγεά ἴο ἴῃ ἴδ δ ϑογ ρίοα 

ἴῃ [μὸν. 2357.---16. τ [,εν. 24. 
17-25. ΤῊΘ Βρ60141 ΟἸΟΥΣ ΖΒ ὁ Ὅ.0 1δι}} ἴο 218ὺ οὐἠἨ [}6 158. 

τοι, 2.6. οἡ δδοῦ ἐδὺ οὗ ἴδε Εεαϑὶ οὗ [Πη]Ἰεανεπεα Βτγεδά. 

17-198. τ ον. 24358.---100.-24, Τῆς οβετγίηρϑβ γα ἴο Ὀ6 οὗ {ῃς 
δ8π|6 Κη δηὰ δπιοὰπὶ 85 οὐ ἄδυβς οὗ πεν πιοοη (ν. 1:16). 
ΕΖεῖκίοὶ (4533) γεαυῖγεβ 4 αἰβεγεηξ θα πιογε νδί δίς οἴἤετγιηρ 
ἀδιν ἀυτίηρ {πὸ ἔσαβί (566 406): θυϊ 18 πᾶ5 Ὀδδεὴ αυδϑτοηδα 
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ΌΥ Οοτη. τυβείπεγ ἴδ ἰαχὲ οὗ ἘζΖοῖς. ᾿πῶν ποῖ Ὧ6 σογπιρῖ.--- 
90. Ξ ον. 238. 

260-91. ΤῈῺΘ ΒΡ604] οἴἶσηρ δ [800 Ἐθαβδὺ οἵ ἾΘ6Κ8.---ΤΗς 
ααδηεν (ν. 5.51) ᾿ς [π6 βαπΊα ἃ5 ἰῇ ἰῆ8 ἔνο ῥγεοδαάϊηρ οδβαθβ. 

[τ 5 ρίνεηῃ ονεῦ δρδίη ἴῃ [,μον. 238. 195... θυ [Π6 οοπιπιο σηδίεῦ 
15 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἰηδογίεα ἰμογα ἔγοπιὶ (Π15 ραϑβαρε. ὉὍῆε οὔρίηδὶ 

ἷὰᾶὰνν οὗ Η δρρϑαᾶγβ ἴο πᾶνὲα γτεαυϊγεα ον ἵνο 686-145 85 

2εαοό-οὔεγίηρε ([(εν. 2319) δηἃ ἔνο ἰοαναϑ (ν.17). 866, Πιγίποτ, 
οἁ Ὠϊ. 169-12 ἀηὰ 1,.δν. 22. ἘΖεῖϊκΙοὶ οπγῖϑ ἴΠ15 ἔδαϑδι δ᾽ οροῖποῦ 

ἔγοπι ἢϊς. οαἰοηάδτ.----26, Οἡ {πε τεϊδίίοη οὗ οἶδυδε ὦ ἴο [1,δν. 
2319. 39 (Η), 566 δϑονε; οἴδιυβε ὃ τ  [,εν. 222: (Ρ).---7Ζ 6 ὧν οὐ 
,νεγι2115] τἴῃ6 ἴδγηὶ ὈΣ92Π Ὁ" 15 ηοΐῖ υϑεα οἶδεῖνῃεγα. [ἐ ἰς 
{πΠ6 αν οὐ νοι ἴ[πΠ6 ἢγϑίγαιβ (ὈΥ 232, 6..». [δν. 24}7) οτἵ᾽ 
“Βγεδά οὗἉ Βγϑιγαϊ 5" (Ὁ Ὅ32Π ὈΠῸ (ον. 229) ννὰβ ““Ὀγουρῆξ ἴο 

Υδῆννε ἢ ̓" (1818 η.). ΤΠ ἔδϑεϊναίὶ 15 οδ᾽ δὰ ἴῃ οἴμεσγ οοάδς τΠ6 
““ξξαβδί οὗ μαγνεϑὶ " (Εχ. 2316 (Ε}), οὐ "ἴμε ἔδαβί οὗ ννβεῖκβ" 

(Εχ. 4453 (), Ὁὲι. τοῖθὺ; ἐμὰ ἰδίζεγ ἴδγπὶ 15 βεγα δοθγανίαιθά 
ἰηἴο αΖ γοι» πὐσϑοῖς (ὩΣ) 2).---2θ0}. τ [,ὸν. 2353.---27. 866 ποχὶ 
η.-881. 2 εγγεοξ τλαΐ λὲν δὲ τριέο γοι] τῆς οἷαιιδα 85 Ὀεδη 

δοοιϊάδηξαι! ἝΥ ἰταηβροβεα ἔγοπι ἴῃς επά οὗ ν. 7, ννεγε δηδίορυ 

(ορ. 6... ν.19) τεαυΐγεβ 1. 5. (ορ. (ἃ) 845 ἴῃε ννογάς δοί! ἰπ 
ν.Ξ3 δηὰ ν.δ], 

ΧΧΊΧ, 1-6, ΤῊΘ Βρθοῖ8] οὔἶοσηρ οὗἠἨ [80 1950 ἀδγ οὗ [86 708 

ἸΔΟὨ[}.---1. τῷ [μν. )933:, - 716 αν 97) ἐγιιηρεί- δίοτοίῃ»} τῇς 
Ρῆγαβα (ΠΡ ΠΠ Ὁ") 15. ρεουϊ ας ἴο Να., πουρἢ [(αν. 2320 αἷβο 

τεΐίεγβ ἰο ἴῃς ΠΡ (τοβδ), ὙὍὙπὲ οἤεγίηρ γεαιυϊγεὰ οἡ {Π6 

ϑανθηϊῇ ἢονν ΠΊΟΟ. ἰ5 δα οηδ] ἴο, δηᾶ δἰπιοςί οὗ ἰῆο ς δηλ 

δπιοιηΐ 45, ἴῃ 6 οἔεγιηρ ἔογ δὴ ογάϊπαγυ ἢονν πιοοη. Τ[ιι5 {πε 

βανϑηίῇῃ πὸνν πιοοη βίδῃαάβ ἴο ογαϊ ΑΓ πανν πποοῃβ τη οἢ δ5 ἴΠ6 

βανθηῖῃ ἄδΥ ἴο ογαάϊηδγυ ἄδγϑβ.0 Εογ ἴΠ6 ϑρεοϊδὶ βρη βἝοδηςα 

δηά οοἸε γδίίοη οὗ {Π6 βενεητῇῃ πεῖν πιοοη, 566 οὐ ἴνδν. 2433. 

ἡ-11. ΤῊΘ βρδοὶδὶ οἴδοσίηρ οὗ {0 101} ἀδΥ οὗἠ 806 718 

τοηίδ, 2.6. [ῃς Πδγν οὗ Αἰοπεπιεηΐ {(1μον. 2252. Ιγγϑβρϑοῖνα οἱ 
{πΠ6 οἤεοτγίηρβ τοαυιγεὰ Ὁν ἴΠ6 γε ἀδθογιθοα ἰῇ [,μ6ν. 16, 

ὙΠ Οἢ πιᾶν 6 ἴῃ ραγί γεΐεγγεα ἴο πδγα ἴῃ ἴΠ6 ρῆγαβδε 2}6 σύ ι- 

οὔγεγίγιρ οὗ αἰογιο»οη: (ν.11, ορ. Εχ. 3010), [6 βρεοῖδὶ οβογίηρ 15 
186 54π|6 ἴῃ Κιπά ἀπά ογϊαγαοῖεσ 45 ἴπε βρεοίδὶ οβογιηρ οἡ {116 

ἢγϑοῖ ἀδγ οὗ 18:15 πιοηίῃ.---. τῷ [ὰν. 2451, 



412 ΝΌΜΒΕΚΒ 

12.884. Τ10 δρθοΐδὶ οἴἶοσίπρβ οὗ (80 1δ.}} ἴο 218ὺ οὗἨ {809 718 
τιοηΐ, ἐ.6. ἀυτγίπρ (ἢ6 Εδαβὶ οὗ Βοοίῃβ ([μον. 2358). Οη {πὲ 
βανϑη ἄδγυϑβ οὗ ἴπ6 δυϊυπ,η ἔδϑίνναϊὶ ἤνε {1π|65 85 τη ΠΥ ΟΠ. Κ5 
δηὰ τὐνίοα 85 ΠΊΔΠΥ γαπὶ5 δπα ἰδπι|ῦ5 Ψεγα οἤεγεά δ5 οὐ 8 ε 

οοτγγοβροπάιηρ ἀδγ5 (1ς1}--2ι5ῖ οὗ {πΠ6 151 πιο!) οὗ ἴῃς Ξβρῇπηθ 

[εαϑὶ (28:1-5). Ιη τῃ]15 γεβρεοῖ, δραίΐῃ, {π6 ἰανν ἀϊετβ ἔγοπι 

ἘΖεοκίοῖ, ψῆο τααυΐγας ῥὈγεοίβοῖϊν ἴηῸ βαπια οἤεδγίηρβ δ 1ῃ6 

δυαϊαπιη 45 δὲ {π6 βργίηρ᾽ ἐξεῖναι (ΕζΖεῖίς. 455). ὅ56εε, ξυγίδεγ, 

1Π6 τα 016 αῦονα δηά {ΠῸ6 ἀρρεηάδά ηοῖδ5. 

19. -- ἴον. 2439-.---14 τ 15 ργορδΌϊΥ πιογεῖν δὴ δοοϊάδβηϊ 
τμδῖ 41] 4]]υδίοη ἴο {πὸ ᾿Ιθαϊΐοη5 15 οπεα (τη 38, Ὀμὰζ Τρ. 85. αἵ 

δηά οὔ ν.15) ἴῃ {15 Ξδεσοη. [π βυδϑεαυδηΐ βϑοϊίοηβ (6... ν.15) 

186 ᾿ΙθδἰΙοη5 ατὰ πιοης οηδά. 
8ὅ-98. β'ρθο141 οὔθτίηρ οἵ [80 80} ἀδγ, ἡ.6. ἴῃ 22ηἃ οὗ {δε 

ἵῇ τιοηΐ. Τῆδ αυδηςν γεαυϊγοὰ 15 αἰβαγαηῖϊ ἔγοπι {παῖ οὗ 

{πὸ 5ρθϑοῖδὶ οἴεγιηρϑ πδάδ ου {πε ἤτγϑοϊ βανϑὴ ἄδγϑξ οἵ ἴῃε ἔεδϑῖ, 

δηᾶ ἴδ βδπὶῈ δ5 ἰδαΐ γοαυγεὰ οὐ [ἢε 15 δηὰά :τοϊῇ ἀδγξς οἵ 

1ηϊ]5 πιοηϊῇῃ. 

39, Βυ Βοσ  Ρ :0}.---ΤὴὩ6 ἐοτοροϊηρ οὔἴεγίηρς ργοϑθηϊθα Ὁγ, 
δηὰ οὐ ὈοΏΔΙΓ οὗ, {Π6 σοπηπλ ΠΥ ἀγα δά ἀϊἰοηδὶ ἴο ΔὴΥ ργινδῖς 

οἴἶεγίηρβ οὗ δὴν Κιηά (Πδῖ πιᾶὺ Ὀ6 οἤετγεά οἡ 16 54πι6 ἀδγ5. 

ΧΧΧ Ὶ(ΧΧΙΧ. 40). Οοποϊυκίοη, οσοτγεβροπάϊηρ ἴο 28)- 35, 

ΧΧΥΤΙ]. 9. π2νη] (Οἵ τ προσάξετε τε ΔΡΗ : ορ. ν.1} 18.--10. ᾿πη29Ὰ πῶσ τὺ] 
φέῤλνγθ ἰηϊεγργεῖθ ἴπυ5: Ὁ3ῚΡ 982 ΟΥ̓ ἫΩ ὈΝΡ, ὦ, 6. 1 ἔοτ ΔὴῪ γεαϑοῃ (ῃς 
ΒΑΡΡΔ ἢ -οἤεγίηρ πᾶ5 οὶ Ὀεοη πιδάς οὐ ἰἢς ἄδν, ἰἃ οαδπηοὶ Ὀὲ τπιδάς οὐ 
δηοίμεῦ : 8: Π}νὶν Ἐδϑῃϊ, ϑίγ., δά, δρραγεηῖν, δηΐρ,, 1. Ρ. 292 2. 1. 
Ορ. Ὁ Ὁ)" 21 Εχ. ςἰδΔ, Ματγιὶὶ (οη 15. 663) εχρίδϊβ γαῖβος αἰ γεν, 
Βἰνίηρ ἴο πῶν ἵνο αἰδεγεηΐ β5οῆϑοβ : ἴπδη ἰγαηϑίαῖς, 22:6 τυεεξἰγ-οὔεγέτρ οπ 
ἐξς καδδαέλ, αὐτιὰ Ὀεῖονν (ν.15) ἐδ νιονιέλ»-οϑεγέρρ᾽ ογι τς πιστο τποοη. “ΉΪ5 5 
ςαγίδιηυ ἑδνουγοά ὃΥ ἴπῈ ρᾶγδ!]6ὶ ἀὑϑᾶρα ἰπ 15. 6033, δηὰ 5διἰϑίδοϊογγ 6χ- 
Ρἱαἴπβ ἴῃς πιᾶβ8ς. βυῆχ (πϑν, σπ Ὀοΐηρ πι88ς., Ὀαυΐ πον ἔδπι.). Οἰμεγννῖβα τς 
τῆ850. Β0ΠῚΧ τηυδϑί Ὀς6 οἜχρίδἰποαὰ οὐ ἔπε δηδίορυ οὗ ἰἢς δργεεἊπιεηῖ οὗ {πε 
ρτγεά, ψἢ {πὸ ρεη. οὗ ἃ σοπιροιπά ἐχργεϑϑίοη (Ώδν. ττό, Ε. 2); ορ. Κζδη. 
111. χαρὰ. Ἐογ ἴῃς οβίγ. ἔογπι πξϑ, ορ. τ (ἢ. οὔ; Κόη. 111. 2272; 8150, ἴῃ 
δεηογαδὶ, α.-Κ. 8ὶ 120.---ὐν] ἐπὶ αὐαίξίογι ἰο; 80 ν.1δ. 38 αῃηὰ ἔγεααεηιν ἴα Ρ 
(εχ. 69, απ. 289, [,εν. η13. 1π ν.δὶ 2οδ' 11 οἷς. ὃν ἰ8 τερίδοεὰ ὈῪ ἼϑνΌ. ---- 
44. 1"9] Ραίϊογβοῃ ἰγσβῆβροβοβ [Π18, ἀπά ρδλεοθβ ἰξ δἴϊεγ ἴῃς βγβι) ; 5 τεδ ας [πε 
τνογά ἴῃ ὈοΙἢ ρίδοςϑ.--- 47. ὕ5κ᾽ ΠΧ] 50 Εχ. 137; ορ. α.-Κ. 121:Ὁ. 5. (ζ γεδά 
ὙΌΝΠ ΠΙΧΌ ἴῃ ἀρτεοηγχεηὶ νυ 1εν. 245.---18. 6] (τ Ὁ ΌΣ9 ππὴ; 80 1μδν, 237: 
δηά ἴῃ (ῃϊ9 ο. ἴῃ ν.3 20] οἷς. 38.---22. τπν πκϑπ Ὑ}9] Δ ηαὶ {πε οὔρίηδὶ 
νατγδιίοηβ ἴῃ {πε ἀεβογίρίοη οὗἩ ἴῃς 5ἰη-οἴεγιηρ τπγουρῇους ἴ658ὲ σπδρίεγϑ 
ΠΙΔΥ Ὦανο δοεη, ᾿ξ 8ε6 π15 ἱπηροβϑθ]ε ἴο βδὺ ; αἱ ργοβεηί ἴδετε ἃγὸ δίχ ἴῃ ἈΚ 



ΧΧΙΧ. 12.-ΧΧΧ. 413 

δἴοης. ΦὍΤβο (ο]οινίηρ᾽ δίδίδτηεηΐ πᾶ  βογνς 845 δὴ 1π8ἰγαϊίοη οὗ ναγίαιίοπβ 
ἱπ 32} (α ἔενν νατίδηὶϊ γοδαϊῃρβ πᾶν ὃς ἴουπά 'πΠ ᾿ς Ἐοϑ51)), δῆ ὑεϊτνοοη 3) 
5 δὰ (7. Τἢα νατγίφίϊοης ἀγε--- 

ΠΚΌΠΟ ἼΠΝ ΟἿΡ ὙνῸ : 3η 2816, 5. 20}, (ἃ διὰ 5. 20}δ- 19. 23. 38. 38. 81. 2έ, 28, 
. ΠΚΌΠ ἽΠΝ ΟἽΡ Ὑν : 3} 2011" 16..19. 25. 
. 2ὉΨ» Ἴθοῦ Ἵππ πκὸπ Ὑν - 18 2853, 
. 9» Ἴ23 Ἵπι ΟἽΡ Ὑνν: 3) 28 
Ὁ Ὁ» 1590 ΠκΌΠ Ἵπις ΟἿ᾽ Ὑν : 1} 205, 
ὈΞ Ὁ 190 πκοπὺ Ἴπκ ΟΡ ὙνῸ : (ἃ 29}}, (ἃ αμὰ 5 2812: ὶ χοῦ, 
Ἵπι πκὸπ ν᾽ : ἸΏ 2075 35. 81. 84. 28 

ΧΧΙΧ. 9. ἼΠ..] Ραϊεγβοη οπιὶῖβ ; 866 δὶβ ποίς.---18. 1"7ν ὉΠ] ΔΉ ἰηίετ- 
ταεάϊαίο ἔογπι θεΐννεεη {πὸ [1}} το Ὑπὸ ἢ (ζ.». ν.8) ἀπά ΟἿΌΣ ἴῃ ν.}"- 9 εἰς, ; 
866 Ῥαίογβοη.--- 18. 5 τι ΒΥ δα 5 αἱ (δὲ δα οὗ ἴῃς ν. 0132021.---1θ. 5:30.) 
ἔοτ (8158 88 δ'30 ἔογ "30)) οὗ ν, 1 γεβϑίογε Ἡ3ὴ δὲ ἴω ν. Ἶ δηὰ οἱβογ δ] 5: οΩ5 ἴο 
ἴδε 58:2-οἴἶεσγίης. 

ΦΈΡ ΤΣ τΕ 

ΧΧΧ. 2-1Ώ (1ι--16). Οομαίονις 97 116 υαἱ ἐν ο7α Τῆοτο 

Ματγίουβ γορυϊδίίοηβ γαρδγαϊπρ νοννθ ἃγὰ ἱουηά οἰβανογα 

(ΞεἜ ἐβρεοΐδιυ 1. 2319. 53. μὲν. 5" δηά 6. 27 (Ρ), Νυ. 6 (Ρ)); 
δυῖ τῆ σοπαϊοη5 οὗ {πὸ ναὶ! οὗ ἃ νοπιδη5 νον, ψ ἢ 

ννὨ]ο ἢ τη ϊδ5 ἰανν 15 αἰπιοςῖ δητ γε ῖΥ οσοσυρ!εά, ατὰ ἰγεδῖεα ποινῆογα 

εἶ56. 

Ῥοϊηΐβ8 οὗ δἰγίἊς |κὸ 2 σὶκ (ν.5; ςρ. 55 η.}, ΠΕ (ν.} ; ορ. 15 η.), δῈ) πῦρ 
(ν.}6, ΓΗ. 20) οοπησδοῖ ἐπα βοοϊίΐου ἢ Ρ. Βαϊ τῆς ἰϑοϊαιίίοη οὗ ἰῆς ἷᾶνν 

Δηά 5οηλε ϑἰγ] 151. ρεου]ατγὶ 68 δυο 85 ἼΦν, 1 ὕππ, ΚΌΣΟ (5:6 ηοΐ65 Ὀεῖονν 

ου ν.3 7), γεηάδγ ᾿ξ ὑπ! κεν τπδὶ ἐξ 18 ἴῃς τνογκ οὔ Ῥέ, Τῆς ἀδῖε σδηηοὶ ὈἊ 
δοσυγαίεϊγ ἀεδιεγπηδά, Ὀμὲ ἐπε ἰανν παν, νυν ἱ ἢ δοπις Ργορ ΘΔ ὈΙΠΠΥ, 6 τοΐεγγοά 
ἰο 5 οἡ δοοουηὶ οὗ [8 Δρργοχιπιδίίοῃ ἰῇ δίγὶς δηὰ ἰγεδίσηδηϊ ἴο ἴδῃς 
Ἰαῖεγ ΕδΌϑριηιϊς ἀἰδϑοιι 55: τ. 

Τῆς [μἂνν Ρῥγονι 65 ἴπαἴ ἃ πῃ, δανιηρ οποα υἰεγοά ἃ νονν, 

5. Ὁησοοηαϊ! Ἰοπ ΔΚ θουπὰ ὃγ ἰξ (ν.5ὅ); {παῖ ἃ Ψψοχδηὴ νἱἀονεά 
ΟΥ ἀϊνοτοξα 15 δἰ πλ]αγὶγ θουηά (ν.}9); Ὀυς (παῖ {πΠ6 νοιν οὗ δη 

απ πηδγγε τνοπιδη ᾿ἰνιηρ ἴῃ δον [δι μετ5 πουβα (ν.. 8), οτ οὗ ἃ 
τιδγγιεα ψοπηδη (ν.7-9. 11-16δὴ. 15 ΘΌ]6οῖ ἴο {π6 ἴδοῖξ ἀρρσγονδὶ οὗ 
μὸν ἔδῖπογ οὖ ἢυβδθδηά, 85 ἴΠ6 οδϑα πιᾶὺ 6. ἷπ εἰΐδπογ οἂβδθ 

(86 νονν 15 νδ]|14 υη1655 οδ]εοίίοι 15 γαὶβθα οὐ ἢγϑδί ἤεδαγίηρ οὗ 

ῖἴ, [ΙΕ τῆ πυβραπά, δἴεγ δαγίηρ οὗ πε νονν δπὰ γαϊϑίηρ ἢῸ 

οδ]εοίΐζοη, συ σεαι ΠΥ δηη}5 1, [Π6 ΡΠ 15 15 (ν.15). 
ΕΔΌΡΙηἷο αἰδοιββίοηβ οἡ ἴπε γτορυ]δϊίοηβ οὗ [5 ο. νν}}]} Ὀ6 

[ουηά τη Λ᾽οηπγίηι, ο. τ0 (. 
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2, Τα ᾿πίγοδυοσίογυ ἔογπιΐα 15 ἀουδῖν ρεοι]ατ. (1) [ἢ 
ίογπι. Α ἴδνν 15 υϑι41}γ ᾿πἰγοαυοεά Ὀγ ἴῃς ἀἴτεςῖ Ξιαἰεπιεηξΐ τματ 

Υδδννεῖ ἀεϊνεγοά [ἰ το Μοβεβ (οσ Αδγοη) ; δεγε τῆϊς βἰδίεπηθηξϊ 

ἰοτπὶβ ραγτί οὗ Μοϑοϑ᾽ βρδδοῦ ; ἴδε ἡδαγοϑῖ ράᾶγδί]εῖὶς αὸ Εχ. 

1616. 52,59, [δν. 8 οὗ 1γ΄. (2) Ιη Ὀεΐηρ᾽ δἀὐ ἀτεββεά ἴο 2Ζλε ἀξααῖς 
07 {δ6 ἐγίδες (ΤΠ τ) : [Π15 ρῇτγαβε οσοιιγα ἀρδίηῃ οἱ ἴπ 

ι Καὶ 81 [| 2 ΟΠ. 5ζ; ορ. ΠῚ: Π ΠῺΝ ὍΝΙ 4233, 705. 141] 213.--- 
9. 1{ ἃ πιδῃ υἱΐετβ ἃ νοῖν, 6 πτυκί Κααρ 1. ΤΗϊς 15 οὈνίοι. 

Δη δϑϑοϊυϊθ σοπιπιαηά νου] ἤανα Ὀδδη πλοῖα συ δ0]6, Ὀὰῖ ἐπε 

ίοτπι οὗ βεηπίδησα 15 ργο δ ΌΪΥ σπόβεη ἔογ ἴπῸ βαῖκε οὗ βυπιπιεῖσυ 

ψ ἢ τῆς (ο]Π ον ηρ σοηα!οηδὶ βεηΐθποας τυ] οῦἢ ἀγα γεαι γα ΌγῪ 

116 παΐυγα οὗ ἴῃε6 οαϑθ. Τῇ υὁ6 οὗ [ἢ6 οοηῃαιϊτοηδὶ ἴῃ ἴἢ6 

τῦογα βρθοϊῆς τεριϊαϊίοη οὗ Ὠϊ. 2225 (61Γ ἀποὺ πιακοςί ἃ νοῦν 

.... ἴδου 5ῃΠ41]{ ποῖ ἀεΐαγ ἴο ρδὺ 1ἴ}} 5. αυϊῖϊα παΐυγαὶ!. ἈΞ ε., 

ἴοο, δς Ἔχργεϑϑὶν δὲ τῆ6 πιδκίηρ'᾽ οὗ νοῖννβ 15 'ῃ ῶο0 56ῆ56 ἃ 

γϑαυγαπιθηΐ οὗ ταὶ! ρίοη. ψονβ ψογα οὗ ἴννο Κιπαβ : (1) ἃ νοῦν 
πλὶρῆς σοπϑίϑὲ ἴῃ ἃ ῬγοπΊδα ἴο ρῖίνε βοπιοίμιηρ ἴο ἀοά; τες 

οἰαϑϑῖσδὶ Ἔχαπιρὶς οὗ {ἢ 15 15 [ἜρΠ 88᾽5 νοῦν : ΟΡ. αἷβδο αη. 2820; 

ογ (2) ἴπ6 νοῖν πιρϊς ἴαϊκα ἴῃ6 ἔοτπιὶ οὗ δὴ ιἱπάοσγίακίηρ ἴο 
Ὀγδοίίβ6, ἔογ ἃ ἰοπροευ οὐ βδῃβογίεσ ρεγιοά, βοπΊθ ἴογῃιὶ οὐ ἔοσηιβ οὗ 

δὈϑίΐποηοο, ϑυοῦ 85 ἔγοηι πα, 45 ἴῃ ἴδ οαξα οὗ {6 Ναζίγιϊο 

(ο. 6), οἵ ἔγοπι ἔοοά (1: 5. 1455; ορ. αἷδο 5. 1428), Βοιίῇ 
κιπάς ἄγὰ οἰβεανῃεγε οονεγεά ὈΥ {Π6 βίηρὶς ἴθγπι ὙΠ: ἔστε ἴοῦ 

{πΠ6 βεοοηά Κιπά ἃ 5ρεοίαὶ ἰδθγπὶ (9) 15 Ἔπιρογεάᾶ, ψ Ὡς τῆς 

τνιάογ ἰαγπὶ ὙἽΣ 15 [πιο ἴο ἴδε ἤγϑὶ Κη. Τῇβ 86 οὗ ἴδε 

που δὲ ἴῃ ἴπε6 ΟἿ. 15 οοηῆηδά ἴο 115 οπαρίεσ, Ὀυς {π6 νῦ. 
(ἼὉΝ) 15 ἐτοχυαδηῖ ἢ [Π6 5εηβε 20 δίπα. [Ι͂π τῆς Μίββηϊο Ηρδ. 
ἼΘΙΣ 15 γα ΪΔΥΪΥ υϑεὰ ἢ [6 σοηβα 20 γολέδίξ; απὰ ἴῃ ΒΙ5]. 

Αταπὶ. {π6 ἡουη Ἴθι πηθδηβ ὦ 2γρολίδίίέογε οὐ ἐμίογάϊοέ (ΠΏ δῃ. 65: 

εἴς.) ; ἴΠ6 ὅ5γζτ. μῸ] ἱποϊυ ες ἴπῸ πιεαπίπρς οὗ ηζογήϊοί δηὰ 

εμπαμοσ, ᾿ἰμουρῃ 1 αἷϑο τπῆδᾶηβ τοῖῦ (Ῥαγπθ πηι, 5.50.). 
Ικεηάογ: 2 απν πιῆ τμᾶζὸς ὦ. πυὉο͵οὖὖό ἐο γαλπεσεῖ, 07 ϑωδ)οοίς 

ἀύπδο ἐο ϑονι ίσαρο οὕ αδείίηοτσο, λ6 τἠαί ποΐ ῥγοΐαριο, 6. 

Ῥγοαῖς, ἀξ τοογ; ἴῃ Η!ρῆ. οὗ (δε νΌ. (πὴ οσουτβ ἀσαϊη ὉΠ ἢ 
(15 σοῆβδε οὐΐυ ἴῃ ΕζΖεκ. 4397; [πα Ρί αἱ 15 σοπιπιοησῦ ; ΟΡ. ᾿ϑ5. 
ς 532], ΜΔ]. 210, δηᾶ, δβϑρϑοίδιν πὶ νίανν οὗἩἨ ἴπῸ οσοηΐϊοχὲ ἴῃοτα δηά 

Ποῖος, Ῥ5. 805 δ 276 νεμδέ ἦο ἀσοογηζηρ ἰο αἰ ἐλαέ ροοίλ [νἱλ 
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2 οννι Αἱς τηουϑλ] ἢ ΒΘ ΝΠ ὃ5, ορ. ὙΠΕῸ ἐῸ (Ὁ τ. 232:09), 
ΑἹΈ ἴηϊδηϊίοη οΟὨΪΥ Ὀεσοπιαβ δἰπαϊηρ ἤδη 10 45 θθδθη δηδοάϊοά 

3 ϑδρεεοῆ, δηά 5ὸ ραϊπεὰ δὴ ἱπάδρεπάδηξ δχβίθησα ; σοῆβθ- 

αυθηῖ βἔἴγαϑβ 15 ἔγοαυθηῖ χὰ, 845 ἤδθγα, οὐ ἴπ6 τόζογαποο οὗ 

16 νον (6... 3253, Τυά. 1185... Ἐς. 6613... Τὸ τ. 4417). Απά ἱπάδαά, 
ΟτρΊΠΔΙΪν, 50 πιο δἴγεϑϑ τνὰ5 ἰαϊά οὐ ἴπ6 μζέεγαποο, δαὶ ἰΐ 

τνᾶ5 ποῖά ὈΙηπάϊηρ ἄνθη ἸνΠοη, 85 ἰη ἴΠπ6 οδὯ56 οὗ [5880᾽5 ὈΪ 6 βϑίηρ 

οὗ Ϊδοοῦ, ἰὲ ἀϊὰ ποῖ Ἔχργεββ {Ππ6 1ηϊοηϊΐοη οὗὨ 6 σρϑδΐίκογ (ςρ. 

ποῖοϑ οἡ 517 3 ΟΣ5 5] 226), ΤΉΪ5 'ἴ5 Ἄχργαϑϑὶυ οογγαοίεά, 50 ἔδυ 85 
νοννβ ἀγα σοῃοδγηαά, ἴῃ ἴπ6 Μὶβῃηδῃ (7 γήνοίλ τἷ. 8), νΠετε, 
αἴζοῦ οηρ᾽ νᾶγίοιις5 1ΠΠυςἰγαί οησ, συ ἢ 85 οὗ ἃ πιδη ἱπίθπαϊηρ ἴο 

ΒΔΥ ““υγηξ-ΟἸ ρ΄," Ῥαΐ δοίυδ!!ν βαγίηρ᾽ ““ ρεδοε-οεσγίηρς," 

ἴπ6 ριϑηδγαὶ γυ]θ 5 ρίνθ πὶ ποίπίηρ 15 Ὀδἰπαϊηρ υη1655 ἰπίθη- 

τίοη δηά δχργεββίοπ ἀρτεε (ΓΦ 3) ΛῈ ὉΠ ἽΝ ὈΝὴ Ἴδι κὉ).-τ- 
4, 75 λϑγ γπίλογὶς λοιδο ἐπὶ λδ᾽ γομ2}}] 1.6. 116 5ῆς 15 γουην 
δΔηᾶ υηπιαῖτιοα, Ὁ οπιδη ἔοσ ρυγροϑαβ οὗ [Π15 ἶατν ἀγα αἀἰνιἀοά 

ἰηΐο ἴῆγεθ οἶδϑβϑαβ (1) γουπηρ υηπιαττο τνοπίθη, (2) πιαγγοά 

ψνοπιθη, (3) νάονν5 οὐ ἀϊνοτοεα ψοπιεη. Ὁῆα οἰαϑϑιβοδίίοη ἰ5 

ποῖ δχδδιβίνα, η0 δοοοιυηΐ Ὀοΐηρ ἴα οὗ οἷά υππιγαγγι θά 

υνοπιθη : Ῥυζ 1 ϑγδαῖ, ἤοτα π]ΔΥΓΙαρΡῈ Μγ͵ὰᾺ5 ἃ ΓΟ ΙρΊΟυ5 ἀυΐγ, 

{Π15 οἶαϑδϑ τσὶ ἤανα Ὀδδη ἃ παρ] ρΊΌ]6 αυδηζιῖγ. ὙὍὙῆ ἰογπὶ 

γομζᾷ (595) 5 ναρᾷξ : 1 πΊδῪ ἱποίυἀα ἱπέδηου (]οὉ 5,118: ςρ. 

Ἵ) Εχ. δ, τ 5. 153 453), ἀπά πεεὰά ποῖ ἱποῖίιιἀα νἱγρίπ: (ςρ. 
ΠΣ) ἴῃ Τυά. τοῦ Απιὶ. 27); Ῥυΐϊ Ὠεγα Ομ ἀποοα 15 βοδγοεῖν σοη- 

τεπιρ᾿ αἰοά, [Π6 οὨ11ἃ, ΒΟΙΠΟΣ πΊαῖθ οὐ ἔδπηδίθ, ργοῦδΌΪΥ Ὀεὶην 

δϑοϑυπιδά ἴο Ὀ6 ᾿πΠοαρΑ Ὁ Ϊ6 ὑπάθῦ ΔΩΥ οἸγουπιδίδησαϑ οὗ τηδίκιηρ᾽ ἃ 
νονν. 7Τδε οἶαβς οσοηϊαπ)ρίαιδά ἴῃ (5 ν. νου τῆ 5 σοηϑβίϑί οὗ 

γουηρ ΠΊΔΓΓΙΑΡΈΑΌΪα Ὀυΐ (Ξἴποα 51}}] ἴῃ ἴῃς ἐδίμεσ᾽ 5 Ποιι56) 

ἀηπιαγγιεα οί. Μϑην οἵ ἴῃῆ6 Εδρδὶς Ἐ ἀπο ηρ σα θ6- 

τνϑθη γομζᾷ (ΠΥ), {86 {ἰπ|6 οὗ δηὰ ἱπιηγεαϊαίεϊυγ δἴτοσ 186 
ἢγϑτ ἀρρεάγδαποε οὗ {Π6 β'ρηβ οὗ ρυδεογίυ, δπά {πὸ ἀρὲ οἵ δεωδογέν 

(ΠΥ 1)2) 1561; δηά πον 1ἰπιϊῖοα [86 οἶα55 ἴπ [Π15 νϑῦβε ἴο {ῃοβδα 
ἴῃ [6 Θδυ]οῦ βίαρε (νῃϊοἢ ἰΔϑεεα θυ ἃ ἔδνν πηοη ἢ 5) ἴῃ δοοογά- 

8δηο6 ΜΙ] {Π6 ἀϊσίαπι), “ ΝΏΘΩ ἃ ᾿νοπιδη ἢδ5 αἰϊδι πο ρυθεσγῖγ, 

δεῦ ἔδίμεσγ ἢα5 πὸ ἰοηρεσ διυιμογιγ ονοῦ μογ᾿᾽" (Δ)εακαγέρη 478). 

Βυΐϊ {Π15 σδῃ μαγάϊν θὲ {πΠ6 ἱπίεητίοη οὗ ἴπ6 ὈΪΌ]Ιοα] Ῥάσϑαρσα; 
ίογ γουτῇ (0.5.5) ἴῃ δἰ δ᾽οαἹ Ηδῦγονν σονοῖβ ἃ πιυοἢ ἰαΐογ ρογιοά 

" δῥῥλ»δ; Ἐσβῆὶ οὐ (19 ραββαρε ; 8150 ἴρενυ, ἰΐ. τοῖα, ᾿ἰΐ. 417. 
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οὗ [πὸ (5ος ἀρονε).--ὅ. “να λδγ ,ἱλθν σονῖος ἰο ἅδαν ("ῸΦῚ οὗ 
λθνρ πυοτο ταὶ νῸΦ 15 ἴο Ὀ6 850 ἰγαηβίδιε ἰ5 οἰεαῦ ἔγοτι ν.8. 1ῖ 
ἷ5Θ ποΐ Ὠδοδϑβϑάσγυ ἰῃδὲ ἤοῦ Ὠυθθαηα οὐ ἰδίπεογ σου δοΐυδ]ν 

πδᾶγῦ πο νονν υἱϊογεοα ; Ῥαΐ ἔπ δ Υ πλιϑὲ ὄχούοιβα ὑμεῖγ νεῖο, τ΄ δὲ 

411, ψἤθη γϑὶ πδάδ δινᾶγα (δι 1Π6 νοῦν 85 Ὀξδδθη πιϑάε.--- 

1167 υοτὸς «λαὶὶ οἰαηα ἴοτ ὮΝ, πιοδηΐϊηρ' 20 δε ναἱί, ορΡ. αη. 

2417 3 (ΤΏ οανα Ὀεσᾶπια ΑὈγαμδπὶι5 υασίξα ροββεβϑίοῃ ἢ); 
αἶβϑο Ὠι. 1ο)δ.--6. 5'΄μὲ ὑῇ λὲν ,αέλον ὀχῤγέστος δὲς ἀΐραῤῥγουασί οἡ 
λ67] ἐ.6. οὗ Β6γῦ σοπάιοϊ ἰπ πιαίκίηρ ἴπ6 νον. ὍΤἢα 56ῆβα οὗ δ.) 
15 5 ΒΠΊΟΙΠΕΪΥ οἷθαγ ἔγοπι {πε σοηΐϊεχῖ πεζὰ δηά ἴῃ ν.». 15; 1{ 15 
δῇ ΔηΓ ἢ 6515 ἴο ρἰνίηρ᾽ ἰδοὶξ ἀρργοναδίὶ ἴο, δπὰ ἰ(5 εἴεοϊ (ν.9) 15 

ἴο δηπὰϊ (Ἴ8Π) ἰῃ6 νονν. (ϑυσοαβϑίι) οῤῥοείξέονε ἀρρεαῖβ ἴο ὃ6 

1πΠ6 ἰππἀδπιοηίδὶ 56ηβ6 ἴῃ Ηθῦτγεν ; ορ. ἴπ6 ταπιδιηῖηρ 11.565 οὗ 

(Π6 νῦ. (327.9, 5, 4310, Δηά, ἢ τῆ6 ἰαχὶ ὈΔ6 οοττοοῖ, 5. 1415). 
ΤἼΘ ΟὨΪγ ἀεγναῖινε ἰ5 ΠΡῸΣ (1489, ]οῦ 439 ).--2-9. Τῆς οδ5ς 

οοηϑδίδγεαα αγὸ 15 ἐμαῖ οὗ ἃ ννοπιδη ννῆο 15 πιαγτιθα 8116 ὑπάεγ 

ἃ νοῖν τνπίϊοἢ Ποῖ ἔδίῃεγ ἢδς ποῖ νοϊοοαά Ὀεΐογα πιαγγδρΈ.--- 

7. ΤὴΎ γατὴ τίΐογαηο6} ἰδ 5 πουη (23) οὐοιιγβ αρδίηῃ ΟὨΪΥ ἴῃ 
ν.9; 1η6 56 ῆ86 15 οἷεαγ ἔγοπι ἴπ6 ιιδὲ οὗ [δ6 νῦ. ἴῃ [,δν. 5", 

Ῥο. τοσῖϑ τ; σρ. Π23 (Ῥτ. 1218). Το υρε ἔγοπι βοπι ὈΣΌ]1ο 4] 
γεξδγθησαβ (Ρσ. δοῦν, Εςοΐββ. ς"}- 8:6 (6. «ὁ Ἐρσοΐυ5. 1833), δηά 51:1} 
ποτα ἔγοπὶ [6 Μίισῃηϊς γαοὶβ λί δὲ» δηᾶ λ᾽εαγίρε, νοῖνβ τνογα 

ἔγθαι θην ἰαἰίκεῃ νοῦῪ γαϑῆϊΐγ. Βυῖ γαϑῆηθϑϑ αἀϊἃ ποϊ ταϊονα 8 

πιδη οὗ ἢ!5 ΟὈΪ σ δἴίοη (ορ. [,μεν. 55).---9. 2ο»5 ἐλ α») ἐλαέ (ον, 
ΡοΓΔΡ05, 5 ΠΊΡΙ͂Υ «το δη) ἢ 67 λιεσδαπα σονθς ἐο Δεα 7 Οὗ ἷϊ δ ἐχῥηοσσος 

λμἷς Πἰδαῥγουαὶ 97 λ6», ἐλδη ἀθ γομάδγς λ67 τὍνὉ7 κπο ἑμυσζί!] ἼΒΣΙ 15 

{πΠ6 Δη ἘΠ Π6515 οὗ ΡΠ (ν.140), ὈΣΡΠ ἴῃ σαυδαίῖνα οὗ ΟἹ (ν.ὅ η.).-- 

10. σλαϊί εἰαπά αραΐπε λ67] ἐ.6. 58.411 Ὀ6 νΔ]1, αῃὰ 5ῆε 518]]} 
Ὀ6 τεϑροηβιδίςα ἔος ἀἰβδομαγρίηρ {μ6 νον.---14. 2 σον οαἴλι ἴαΐκεη 

Ρἰεάρτηρ [Π6 ννοπηδη ἴο 5οπια ἔογηι 977 δεξί, 06 ποῖίδ Ω υἱδτο 20 

αὔέέοξ ἐλια φοιἴ] τμ6 Ια5ὲ ρῆγαβε (Ὁ 8) Γ5}}9) 15. οοπιπιοηῖν υϑεὰ ἴῃ 
οοπηδοίίοη ἢ ἐαϑιίηρ, Ρ5. 245}5, 18. "85 δ᾽; ορ. [μὲν. 1659 (Ὁ ἂν 
οὗ Αἰοπαηιθηῖ) 237-29. δ. Νὰ, 207, δπὰ ἴδ ροϑξί-ὈΓ]1 αἱ ἔδτπὶ 
ΤΣ ,αςί.--- 7] ὲν ἁμοδαμα σα» γομαῖεν υαἱτα, ὁ» 16} ἀμδδαμαῖ σα 
γοηθν ἡπυσίζ] 5ε6 ποῖδβ οἡ ν. δ" 9.--ἰὅ, Βυὲ ΌὈῪ πιεγεῖγ αερίηρ 
51:16 η06 ἴπ6 Πυϑοαηά γομεσγς οὐδ 6} πυοὟτὸς ναϊζτα (ὈῬΙᾺ) ; 'π ἴΠ6 
ῬᾶΓΆ116] οαβα (ν.Ὁ) πᾶ νΌ. 18 ποιΐογ, ἤαγα σδιιϑϑίϊνα.---16. [πα 
(15 νογβα ἴῆς νῦ, ἼΒΠ πιυσί Ὅς τοπάογοα γαίῃ ογ αἰ ΠΟΥ η Εν ; 
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1 δἴϊεγ σοπιῖηρ ἴο ἢοᾶγ οὗ [πε ννοπιδη᾽5 νοῦν δηά δον ἄρρτον. 

1ηΡ 1, Βα ἔογοιῖν 2γευθγιές ἐλ ἡεβίριθηξ οΓΓ ἴΏ6 νονν, ΠΕ 15 

ἑησυτγτγοά, δυς ἰἰ ταςῖς οὐ πὶ δηά ποῖ οὐ ἢδ5. νΐθ.---7.6 ὡλαί 

ὅδαν» ἴῃε. σοηδδαιδηοδϑ οὗ λθν ((ἃ 5 λ25) ἐμέχιεέν ; ἴοτ (ἢ ρῆγαβα, 

566 ἴμεν. κ᾽, Εζεῖς. 4412, δῃά τπ6 ποΐῖβ ου Νὰ. 1853. 

2. “σ᾽ 520] Ο.- Κ΄ τ)9υ..----3»͵. 39 σ᾽] σὅ ἢ. (ἃ τεδάβ "9 νκ εκ. ---ὃ. 1 Ὰ] ὕαυιϊ 
ὙΠ 50 ΠΠἼχ ΒΊΟΝ, 866 ϑίδάς, 2οϑα ὃ ; ζδη. ἱϊ. 141: Βαγίῃ, Δ), 8. 62; 1,αρατγάς, 

ΒΝ τὴ5; Ἀγϑβεῖ, 2ὲ Σἰ. δ εηιέ. ϑογηιονσ, Ὁ. 40ο. Βοίῃ ἴῃς ἔογηι δηά τε 
τῇ σδηϊηρ (866 αὐονα) δυρ ρ'δϑὶ ἃ ἰδίς βίαριε οὗ [πε ἰδηριιδρε.---ϑ θη 'κ] Τ πε 
ἰηξ, ἀΌ09. 15 ιιϑεά ἴῃ δ βἰπιιΐας βοηίθηος ἴῃ ἴον. 251"; δν. 88, Ε. 1.---δ. 

Ἰοὶς 53) ΠΥ) 02] Ὁ Βεῖπον (δα Ἰηϊεγοβδηρε οὗ βίηρυἶατα ἀπά ρἱυταῖβ ἴῃ {πε 868 

ννογάβ ἰβγουρδουΐ (86 οπαρίογ τνδ5 ἰηἰοηάεα Ὀγ ἴπ δυΐμογ σδηηοί ες ἀεῖοτ- 
πλϊηοα, 9. δηὰ (ζ σ'ησγδα!ν μανα οἷιγαῖβ ; 580 πεγὰ 5 γοδάβ Ὡοκ. [Ι͂ο 3) πὶ 
δῇῃουϊά Ὀὲ οὐβογνεοά (παῖ (Π6 8ι}Ε7Χεβ νδῦγ ; ἴῃ ν.᾽3- 15. 15 γν, Ὁπτ-, δυϊ ἰπ ν.}" 
υ---.--θΘ.. ΠΙΤῚ ΟἹ] ἱἢ τς τεδαϊηρ Ὀ6 οοττεοῖ, {πὸ νΌ. ἀρτεεἊϑ Ἄδχοεριίοηδιν 
υἱἱ τῆς 5ἰηρ. 09 ἰπϑίοδά οὔ (δε ρίυγαιὶ σιεηϊεῖνεβ {πδὶ ἔοῖονν ((.-Κ. τ46ο) ; 
Ὀυϊ 5 τοιάδβ "π|Π" ἸΟΊΡ᾽ ; σρ. ὍΡ᾽ ἰπ ν.3.--9. ἃ, ννΠ1|6 ρινίηρ (86 βδδ πιὸ 56η86, 
διυρε οβὶϑ ἃ νεγγ αἰ εγοηί ἰοχί. --- κ'}} 5. κ΄}1]}.-- 5 }}} 5. ΠΤ ΤΙΣ ; σρ. ({--. 

ΧΧΧΙ. 716 Ἐχέογηιπαζίο» οὗ ίηίαη. 

ἴη νίενν οὗ ἴα πεᾶῦγ δρργοδοῦ οὗ ἄδδίῃ (ν. 3), Μοβεβ, αἱ 

Ὑδῆνε ἢ 5 σοπιπιδηα, ρῥύεραγαβ ἴο ανϑθηρα ϑγδοὶ (ν. ἢ δηά 

Ὑδαμνθῇ (ν.5 οἡ τῆς Μιαϊδηϊίεβ, ῆο δἵ {6 ἰηβε ρδίοη οὗ 
Βαΐίδδηι δὰ ἰοὰ (6 5γϑδοῖαβ ἴο δἷη δραϊηϑδὶ Ὑδηνθῆ, δηὰ 

ἰησαγ ἰῇ οοηβδεαυδηοα ἃ ρῥἷαριθ ἔγοπιὶ Ὑδῆνεἢ (ν.16. Μοβες 

οοτῃπηδηαβ οδοῦ {86 ἴο δα Ιοοο πιεη, πὰ ἀδϑραϊοδα5 {6 πὶ, 

12,000 ἰη 4]1, τορεῖμον νὰ ῬΗϊηοασ, νῆο οδιγίος [ἢ6 5δογεά 

“« ρὈ]εοῖ5 " δηά πε {γυπιρεῖβ ΨἸ Ὠἰπὶ (ν.  ὅ). ὙΝΙΒουΐ Ἰοσίην 
ἃ τίδη ἱπαπηβεῖνεϑβ (ν.49), [Π6 Ι5γδθ ας 5ΙΑΥ ὁ’ ἜΝΟΓΥ πιδ16" (2.6. 
ΘΝ ρδμέϊηρ πιδη)} οὗἩ {86 Μιαϊδηϊε5 (ν.7), ἱποϊυδϊηρ 186 ἔνε 
κίηρβ οὗ ΜΙάΐδη (ἕν!, Εεκειι, ϑυγ, Ηυτ, ἀπά Βδθα.) δηά αἷβο 
Βαΐίδδπι (ν.8), ἀπά Ῥυγῃ 41 τ1ῃ6 ΜΙάϊδηϊα οἱτ165 δηᾶ Ἂποδπὶρ- 
τηδπίϑ (ν..10). ὙΒΕΥ τεΐυγη ἴο Μοβοβ, ΕἸθαΖᾶγ, δπά {δε τεϑί οἵ 
[ςγδαὶ ἴῃ ἴῃ βσῖερρεβ οἵ Μοδδ (ν. 12) υυῖῆ της ΜΙ|Ιαάϊδηϊία τνοπιθη 

δηά ομ!άγθη, οὗ τνῆοπι ἴπ6 νὶγρίῃϑ υτηθεγεά 42,οοο (ν.9- 55), 

δηά {π6 5ρο]] σοηβίςίηρ᾽ οὗ 6γ5,οοο 5π1411 οδί(ε, 72,οοο ἴαγρε 

οαἰε]α, 61:,οοο 5565 (ν. 52:8), δηά ροϊάδη ογπαπιοηΐβ οὗ ψῃοἢ 
ἴΠ6 Ρογιίοη δ! Πρ ἴο {π6 οἤῆοοθῖβ 85 Ψψογίῃ 16,750 5ἤμοίκοεῖς 

(ν.5-ὃ8,. Μὸορεβ, Εἰο΄ αΖαῦ, ἀπά “" ἴῃ ῥγίησαβ οὗ [6 σοησταρδ- 

24) 



418 ΝΌΜΒΕᾺΚΘ5 

τίοη ᾽ἢ ρῸ ἴο τπσοῖ {πΠ6 ταζυγηϊηρ' ἀγπν ουΐδιάα [π6 σαπρ. Μόοβεϑ, 

βδδίηρ ἰῃδὲ {π6 τνοπιθῃ ἀγα Ὀγουρῃϊ Ὀδοὶς δἷϊνθ, 15 ΔηρτΥ ἢ 

16 οἤήοοῖθ, ἱπαϑπηο δ5 ἰδ 8 6 Μιαϊδηιϊα ψνοπιθη πτῇο 

δά οσδιιδεά ἰσγδοὶ ἴο βίη ; δα [εγεΐίογε σοπιπιδηβ Ἔν  ΓΥ πΊδ]θ 

οἰ" ἀπὰ 41] τνοπιθ ποῖ νὶγρίη ἴο Ὀ6 5]δϊη, ἰδανηρ οηἡἷν ἴῃςε 

νι τρίς αἷἷϊνα ; δα δυγίπος σοπιηδηᾶβ (δι θοΙἢ [Π6 τνναγγίοσϑ δηὰ 

[6 σαρίϊνθ5 5841} σοπιδίη δανθη ἄδγϑβ οιϊς! δ ἴῆ6 σαπὶρ ἴο 

ΡΠ {παπιβεῖνεβ δηα {πεὶγ ραγπιθηῖβ δηᾶ 411 οὐ]εθοῖς πηδάς οὗ 

“Κίη, ροαδῖβ᾽ δαῖγ, οὐ ᾿νοοά, ἔγοπι οοπίδπιιπδίίοῃ (ν.͵5.-32. Αἱ 
{15 ροῖης ΕἸεαΖαγ βίγικαβ ἴῃ (45 Εδϑῆὶ ν1}} πᾶν ᾿ξ, Ὀεδοδυβε 
Μοβδβ ἰῃ ἢ15 δηροῦ δά ἰογροίζθβη ἴο Ὀ6 ραγίοαγ δποι Ρ ἢ), 

δΔηα οχρίδιηϑ παῖ 411 οὈ]εοῖβ ὑπαὶ σδῃ Ὀξαγ 1ἴ (νῖΖ. τοβα οὗ 

πιοί81), πιυσὲ 6 οἰδδληβεά ΌῪ Ὀδπρ ρ45βθά {πγουρὴ ἢτε, δηὰ 

νοσοῦν εἶξε ὈΥ ““ἴπὸ νψδῖεσ οὗ ἱπιρυγγ " (ν.2:-2ὴ. ὙδΠτ ἢ 

ΠΟ σοπιηδηά5 Μοβοβ ἴο οουηΐ ἴπ6 σδρίιγοα τῇδ δηά οδίίϊα, 

δῃᾷ ἴο αἰϊν!άς (Πδπὶ Ἰηἴο ἔννο εαιι4] ραγίβ, δηᾶ ἴο ρίνα οπϑ- δ] 

ἴο ἴμοξβα τνῇο Πδά ἑουρπῖ, {πα οἴμος ἢ] ἴο ἔποβα τνῆο δά τγο- 

τααϊηδα δεπιηπά. ΟΥΓΊτΠἢε Π4]1Ὁ ἰῃδι [4115 ἴο (ῆ6 ᾿ναγγίοῦβ τὐ σι 15 

ἴο Ὀ6 ραϊά 85 ἃ ἰαχ ἴο ἴδ ρῥτγίβϑίβ ; οὗ ἴῃς οἵμποσγ δ] τοῖς ἴο 

πὸ [ονῖτ65 (ν. 35:2). ὙὝΠΕ οδγγγίηρ οὐἱἵ οὗἁὨ [818 ἱποίγυσίίοη 15 
ἀδβοσιρεά δὲ ἰδηρίῃ (ν.51-4, Ὑμεγεαῖζογ (ἢ οἴδποετα ργοϑοπὶ 
ῖο Μοξϑβ, ἃ5 δη οἤξεγίηρ᾽ ἔοσ Ὑδῆν ει, ἴΠ6 5ρο οἱ ἴῃ σοὶ τυϑο ἢ 

{πον δὰ οδρίυγοά ἔογ ἐμεπιβαῖνες ; Μοβεβ δπηὰ ΕἸεἶαζασ ρἷδςθ 
1 ἰῃ τπ6 τδηξ οὗ πιδοιίηρ 85 ἃ πιοηογίδίὶ (ν. 5.δ.). 

ΤΏ15 ἰ5 ποῖ διἰδίοτγ, δυῖκΚ Μέώζγαςλ. Ὁ ὍΘ ρυγροβα οὗ ἴδε 

ΒΙΟΓΥ 15 ἴο {|Πυϑῖγαϊα οαγίδιπ ἰεραὶ δπὰ το] ρίους πδπηδ5, δηά 

Θϑρθο οί γ ἴΠ6 ἴανν οὗ ἔπ6 ἀϊπιγ υϊίοη οὗ Ὀοοῖγ (ν. 5.33) δηά οὗ 
{πΠῸ γεπιονδὶ οὗ υποϊδαπηςββ ἔγοπι (Π6 ἀδδὰ (ν.}5.2. ; σρ. α. 10). 
ΤῊΙΚ ὄχρίδιηϑ ΥὮΥ ἴΠ6 νυγιΐογ ἰ5 50 ἱπαϊῆεσγεηϊ ἴο ἴπ6 δοίιιδῖὶ ννᾶγ 

(δὲ πα βᾶγϑβ ποίῃίηρ οὗ ἴδε [πη οὗ πιαγοῦ, ῃογ οὗ ἔπε ρἷδοβ δηά 
ταδληησῦ οὗ Ὀαζ6, δηᾶἃ αἰ 5π)ῖ5565 (Ὧ6 5'δῖη ἢ ἃ νογά, τ ἢ }]6 

Ὧδ6 'νᾶχϑβ ριύοϊχ ονὸγ ἴῃ6 ὈοοΟΐΥ δηὰ ἴπε πιδαϑιισγοβ ἰΚοη ἴοτ 

Ῥυγ γίηρ ἴἢ6 τοϊαγποα τναγγιοσβ.. 

ΤΠ6 πῃ !ἰδίοτοδὶ οἰιαγδοίθσ οὗ ἔπ παγγαῖίϊνα 18 580 οὈνϊουβ 

τπαὶ ἰξ ἠδεά ποῖ Ὀ6 ὑγονβά δἱ ἰδεηρίῃ. [1 τῆδλυ, πονενοσ, Ὀ6 

Ροϊηϊεά ουἱἭ τἢδὶ 1 1 νεγα Ὠἰδίοτγίοδὶ, {π6ῃ, βίηοθ δύδν πιδῖὶθ 

ΜιΙάϊδηϊϊα νὰϑβ δἰαῖη, Μίιάϊαπ πιυδὲ αν αἰδαρροαγεὰ ἔτγοπι 

5΄Οα εἰπῆς ἴεγπι, 58εεὲ Ὀήνογ, Ζ. Ο. 7. κ20. 



ΧΧΧΙ. 419 

Ἡϊςίοσυ ἴπ {πα {πι6 οὗ Μοβεος ; δηά [ἢϊ15 σοποϊυβίοη τνουϊά σοη- 
Πιοῖ ἢ 16 ῥγοπιηθηΐ ραγί ρἰαγεά Ὀγ Μιάΐϊδη ἴῃ 1[Π6 Βοοῖς 

οὗ ]υάρεϑ (ς. 6-8), ποῖ ἴο σρβδὶς οἵ ἰδῖεσγ γείεγεηοεβ (1 Κα. «αἱ, 
15. 6οδ). 

Βυϊῖ [πΠουρἢ 45 ἃ ῇοῖα υπηπἰσίοσοδῖ, [ἢ6 πδγγαῖϊνα πῦᾶῪ δηά 

οι δι165ς5 ἀοας5 σοηϊδίη δοπλα ἰγδαάϊοηδὶ οἰδηιδηΐξ, συςῇ ἃς ἴπ6 

Π8Π|65 οὗ πα ἔἥνεα Κίηρσβ. Βιῖ 11 18 ἱπιροβϑιδα ἴο ἀδίογπηπα 

16 ΠΙςίοτγίοδῖὶ να οὗ {πο ἰγδαϊτοηβ; [6 πδπιὸ5 ποοά τοΐ 

δνθη ὃδ6 Μηιάϊαηϊα ἡδη165, 5111} 1655 Μιαϊδηϊίθ Ὡδπιος οὗ [Π6 

Μορκαῖο ρογιοά. ; 

Βυῖ τῆς ρτεαΐοσ ραγῖ οὗ ἴπ6 οπαρίοσ οδηποῖ ἢανα ὄνθὴ ἢ 

τγδάϊεοηδὶ Ὀαςί5. ΜΝ.19.2: τ) γον ἀθβοῦῖθ65 ἴῃ6 ΔΡρΙΠοαΐίοη οὗ 
1π6 ἴανν οὗ ο. το; ἴπε ἰανν οὗ {πὲ ἀϊν, 5ἴοη οὗὨ [6 Ὀοοίγ (ν. 35:89) 
ἰ5 80 ἰηίογοηοα ἔγοπη δποίθης ΗἩδεθτγοιν ουδίοηι (1 5. 407. 
νΏοησα οὐ ποῖν ἴπ6 ὈΥἰΠΊΑΓΥ πυπιῦοτβ (ν. 52. 85) τνογα οδίαϊποά 
οδπηοῖ δα ἀοίοτηγηοά, Ὀυϊ ν.81-47 Σ) γον σγεοογάς {16 τοϑυ 5 

οὗ οοτγίδϊῃ δἰπιρίθ γι ππιεῖῖοδὶ ορεύαίοηβ τ {π656 ἤρσαγεϑ. 
Ευτγίδοτ, {πὸ ραγῖ ρίαγεά Ὁγ Ῥῃϊπεῆδβ πῆδὺ πᾶνα Ὀδδη Ξυρροβίθα 

ΌὈΥ ο. 25; παῖ {πε 5γδϑίἴθβ, τυ 16 ϑδυρηςοσίηρ 4 τυ] ἰταας 
πανοῦ ἰοβα ἃ Ξἰηρίς ἤδη, 15. βἰπλΐαγ ἴο ἴπ6 Ηρ οὗ ἔδπου οὗ ἃ 
κιηάτο τυιϊϊοτ, ψῆο πιϑῖκο8 25,7γοὼ Βοπ͵δπηταος δἷαὺ ἴῃ ἔνο 

ἄαγυϑ, νὶϊμουϊ Ἰοβίηρ ἃ πα Πα πΊβοῖνοβ, 40,οοο οἱ οὗ 4οο,οοο 

Ι5γδοθ5 ορροβϑά ἴο ἴδαπι (71. ο. 20); δηά ἴπ6Ὸ πιυηϊβορηΐ 

Ρταβϑηΐ οὗ (πε ἰεδάευϑ (ν.5.δὴ) [45 ἃ ρδᾶγαδί]εῖ ἴῃ 6. 7. 

ὙΠῈ 5ἴογυ Ῥεϊοηρβ ἴἰο ἴδε ἂρὲ δ ίοῦ βὰν ἀπ τα οἵ 
Μιάγασξῃις [Πογαΐυγα ; 11 οἰθαγὶν Ὀαίοηρβ ἴο (ἢ6 ϑβδοοηδδγυ 

εἰγαία οὗ τῇς Ῥγίεβιγ (οάς (Ρ᾽)," ἔογ 1 ργεϑσυρροβεθϑ, νυϊμουῖ 
Ὀεϊοηρίηρ ἴο, Ρ΄. 

ΤὨς 5ίγ]ε δηὰ νοοδθυϊαγΥ ἴῃ ρεηογαὶ σοηηεδοξ ἰἢς ο. ὙΠ ΡῬ (ηοίς, δ...» 
ΠΡ» δενοσγαὶ {ἰπ|6ὲ5, δηὰ 8εεὲ ποΐεβ δηά τροδγρίηβ ἴῃ ΟΗ.), απὰ ἴῃς Ἵδαρῖος 

ΡΓεϑύρροβεβ πιυςῇ οἵ ἴπΠ6 ργεσδάϊηρ' ἠαγγαίϊνε οὗ Ῥέ; 45, ἔογ Ἄχαιρίς, ἰπδὶ 
Αδγοῃ 185 ἀςδά δηά Εἰείαζαγ 15 ργίεβὶ (203-39), παι ἴπὰῸ ρεορῖς γα ἰὼ {δὲ 
βίερρεβ οἵ Μοδρῇ (22,), παὶ Μοβεβ᾽ ἀδδίῃ 15 ἱπεπυϊηεηὶ (27.5.3), Οἡ {δὲ 
οἵδε δηά, ἴῃς οδαρίενγ ἰΐ8ε17 οἰθδαυῖν ἐογηχθαὰ Ὧο ρατγὶ οὗ Ρέ, ίος (1) {τ 
σεηθγαὶ Μίιάγαβῃϊς ομδγδοῖογ ἰ5 ὑηΠκὸ (παι νοῦ; (2) (δ ρῥτεοεαϊηρ᾽ ἤδτγὰ- 
ἔνε οἵ Ρέ ἄοεβ ποῖ ργερασγε ἔογ [8 ἰηςϊεηΐ : 27}5.3. ἀοεβ ποὶ δηϊοἰραία ἃ 
νῦν ἢ Μιάΐϊαη Ὀεΐογτε Μοβοϑ'᾽ ἀδαδίῃ, δηὰ 511}} 1655 ἰπδὲ ἰὼ δυο δα πτἂγ 

, ]οβῆυα δου] αν ποίμίηρ ἴο ἀο; (3) ἴῃ νοοφθυϊαεΥ οὗ δα οδδρίετ, 

5. Κυς,, ἵνε., Οοτη., Κιι,, Αἀαϊ5, ΟΗ. ; ςρ. Ὠϊ. δηό δὲ, 
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που ἢ ἴδ σοηϊδίη58 πηϑην οὗ {86 οπαγδαοίογιϑεῖς τνογβ δηα ὄχργοξϑίουϑ οὗ 
Ῥε, σοηϊαίπβ 8150 βί Κις ρεου αγιῖοα, Απλοηρ (ἢς πιοβῖ ῃοίϊ!ςεδῦῖϊς αο- 
ρδτίυγα5 ἔγοαχ ἴῃς βῖγϊς δπὰ νοσβδρθιΐίαγΥ οὗ Ρέ ἃγὸ (1) Ὁ» 85 8 ρετρῃῆγωπξις 
ίοτ ἴδε ργογουῃ (ν. 9), "Ὁ (ν.3), ἀπὰ πικιρὺ (ν..5), 411 οὗ υυβίοἢ ἀτγε οοσησπιοσι ἰπ 
1Ε, θυϊ πενογ υβϑεά ὃὉγ ΡΕ (ςρ. ν.᾿ 5. η.; 630 165 ἢ.); δηά (2) ἴδε ἰο]]οννίην 
ϑογάβ οὐ ρῆγαϑοβ οη( γεν ροου αν ἴο (8 6. οὐ υϑδεὰ πεγα ἴῃ ἃ ρδο]δΓγ 
8εη56---τὉ (ν.δ), ποπῦοσ θη (ν. 2), 30 (ν. 5 δπὰ ς (ἰπιε8 δεβί 683), ΚΟΥ ὧΣ 
(ν. 33), πχπὸ (ν. 5 5). Νοῖςε 4150 πρῦὸ (ν.3}}, την (ν.39. 4), το πρρΣ (ν.8. Ἐοτ 
«ἰεἰ8:15, 866 ἴῃς ηοί65 Ὀεΐοιν ; δυΐϊ ηοίς ἰδδὲ 5οηλς οἵ (ἴἸὰ Ἔχργαϑϑίοπβ ὅσα 
πιοϑί ποδγὶν ρᾶγα]!εἶοά ἴῃ ΟὮ. 

1.-8. ΤῊΘ Ι8γ8011008 ἀπο ῬῈΣΏΘἢ88 816 βοηῦ ουαὖ ἰο δρην [80 
ΜΙιάϊδη1068.----26, Εδδυπιρίϊνε οὗ 2517".---Ὁ, Ορ. 27}2.---Ὁ. Σγεῖῤ 
ον γοιγεοίυος πρὶ “γον ἀγιοτρ γοιἾ] ἃ ἀουρι! γαπάογίηρ οὗ ἃ 
σαγίδιἶγ ρδου]αγ ρἤῆταβα (566 Ρἢ]Π]. η.).---ὅ. 4πῶ ἐλόγα τοέγε 

ἡἰοἰξυθγ 7 Ῥτεβυπιδγ ἴο Μοβαβ; οἡ ἴπ6 υπυιαὶ ναγΌ, 566 
Ὀεῖοινν.--θ. Τῆδ οδοῖςα οὗἩ Ρ[πομδ5 γαῖποσ ἰβδη ΕἸεἷαΖαγ ἴο 
ΛΟΟΟΠΊΡΔΩΥ (οτ, ἴο 1644 2) ἰῃς ποκβῖ τνὰβ ἀϊοϊδίεα ΌΥ σοηδίεγᾶ- 

(ἰοη5 5 πιασ ἴο ἴποβα ἰδὲ αἀἰοϊαϊοα τὰ οδοῖος οὗ ΕἸεΐαζασς ἴῃ 
17} (Ξε6 ποῖϑ ἐμδγε).---- 7.6 σαογεα οὗ᾽σοίΣ] Ναὶ 15 ἱπιεη δα ἰ5 
υποοτίαίπ ; [6 ρῆταβθ ΨῚΡΠ 39 τείεγϑ εἴβεννῃεγε ἴὸ νϑτγίους 

Δρροϊηϊπιδηΐβ οὗἩ [6 ἰΔθογηβδοῖα οἵ ἰθπιρίς (351 415 185, 1 Καὶ. 84, 

: ΟἩ. οὗ, 2 (ἢ. δῇ; ορ. Ναῆ. τοῦῦ, στ Ὁ]. 22.939). Ὁ]. (δξίιεςγ 
1)61.} τνοι]ὰ ἰηϊεγρτοῖ 1 ματα οὗ ἴπΠ6 βδογθά ραγπιδηΐβ ; 8 υπϊαὰθ 

56η56 οὗ ἴπΠ6 ρῆγαβδ, δυοῦ 845 {Πὶ5 νουϊὰ Ὅς, 5. ΌΥ Ὧο πιδβης 

ἱπιηροβϑί δῖα ἰὼ (15 οἢ. Εογ 5 τὸ ραρυμθριΐ, ορ. Ὁϊ. 225.---- Ζ.6 

ἐγρεβοίς 70» ἐλο δίας) ΛΥΥΤΙ ΓΝ 2 ΟΠ. 13157, ορ. Νυ. 1οϑ 
(ΠΥ Π, ὉΠ). Οη ἴπεβε ἰγυπιρεῖβ, 5ε6 τοῦ (Ρ]. --- ἡ. 
νονν πιαί6}] {ἰιῈὸ Ἔχργαββίοη 15 νον οπαγδοίεγιϑίο οὗ Ρ,, ἱποϊυά- 

ἱηρ Ρξ, (ΓΗ. 1ο7.--8. Τῆς ἔνε Κιηρϑ δὰ πιεηϊζ:οηδά δοίη ΌΥῪ 

πα δηά ἴῃ ἴΠ6 5ᾶπι6 ογάθγ ἴῃ Ϊοβ. 1522}; θυϊ {πῸν ἀτα πογα 

ἀαϑογι θεὰ 845 γχίμοοες ("}09) οὔ Μ|͵Ἂίαηπ ἀλὰ ολέος (3.2) οὗ 
,δήλογι, πα ἀγα βδια ἴο ἢανε Ὀδθη ϑηλτίεπ ὈΥ τῆς ἰσγδο] 65 ἴῃ 

{ῃΠ6 5δηπὶαὲ Ὀδιι16 τ ϑίποη, Κίηρ οὗ {πὸ Απιογιῖεβ. Βαίδδπ) 

ποτ, 45 ἤθγο, 15 δϑϑοοίδίθα υὐἱτῇ {π6πὶ, Ὀυΐϊ τασεῖνος ἴπ6 δααϊὶ- 

τἰοπ8] ἀδοογριοη οὗ 2ῴδ σοοΐλεαγε (Ὁ ΡΠ). Νειῖμεῦ ραϑϑαρε 

566Π|5 ἴο Ὀ6 δαΞ56ά αἰτγοοῖν οἡ ἴΠ6 οἴδοῦ; ἴποΥ ἅἃγα γαῖμοσ Ὀοιἢ 

μαβϑά οὐ ἃ ἰγδάϊτίοη δπίογιοσ ἴο εἰἴπογ, τνῆϊο μὰ αἰγοδαγ 

βοπιαννῃαΐῖ ἢχοα ἴῃ ἔἴογπι, βίηοα ἴπε6 ἧνε Κίηρϑβ βεεπὶ ἴο ἢδνθ 

αἰἰαϊηδα ἴο ἃ ἥχεὰ ογάεσγ οὗ πιεηϊίοη, δηά ννὰβ γαῖ ἰοϊά τι] 

ϑδυοῖ αἱ δγεποθα ἃ5 ἅτ γερταϑοηϊαά τη 16 ἴννο τυγι (δὴ ἔογηιϑ οἵ 
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16 5ἴογσυ. Ομ οὗἉ [6 Κίηρϑ (ϑυγ) 15. αἷβο πηιεηϊὶοηδά ἴῃ 2518, 

απά ἰ5 ἴποτα ἀδβογ εα 45 πεδά οὗ 4 Μιαϊδηϊΐε ἔδηγ---ἃ ἀ6- 

βογρίοη οἤοβθη, ροσῃδρ5, ἴῃ νιον οὗ {πΠ6 ἀεβογρίίοη οἵ ΖΊιΠΊτΙ 

8.5 ἢεδά οὗ ἃ δϑἰπιθοηῖῖα ἔδηγ. Οὗ (Π6 παηλθ5 {Π|16 15 ἴο δ6 

βαϊά, ἽὌχοαρῖ ἰπαὶ {ΠῸΥῪ ἤανα πὸ δρρϑάγαποα οὗ Ὀαίηρ' εἰΐῃοῦ 

τι βοῖαὶ ογ ἰδῖθ. Οη «δὼ», 566 25,8. Ξυΐ ἀπά Κεδα' ἀτὰ οἴπει- 

τυ σα ἀπίζηοννη. 42.177 (ΠΟ πᾶν ΡοβϑιΥ 6 {ῃ6 Ερυρίίϊδη 

Ἡοτιι5) 5 ἴπ Ε᾽Ἶ5 δοοοιιπί οἵ (ες Ἐχοάιϑ ἴῃ6 πᾶπὶὲ οὗ δῃ 

ΙΞγδεῖῖα (Εχ. 1γ1012, βεὲς 581.)). οζοηε ἀρρβθᾶγβ οἰβεύῇογα 
ἴω 1π6 σεοηδαίορίθβ οὗ (ζῇ. (1 (ἢ. 243... γ16) δηᾶ 85 ἴῃ πηι οὗ 
ἃ Βοη͵απιῖθ ἴοννῃ ἴῃ 7οβ. 1857; 1 ζ2, Εείζεπι 15 ἴῃ δαυϊναϊεηΐ 

οὗ Κδαάεβϑῇ.--- γα ἐλον οἰαΐη) 1.6. ἴῃο56 ἰδίῃ ἴῃ Ὀδίς, ποῖ 
ἴ[Πο56 δἴιογνναγάς βἰδίῃ δ5 ργίβοῃεγϑ (ν. 7). 

1. Ῥ'5 ἔογυαυΐα: ΟἹ. 18ς. --- 8. ΟὟ ὈπΚῸ ᾿χῦπη] Τῆς ΝΙΡΒδὶ οἵ γὺπ 
Οσουγβ ἀρϑίη ΟἿΪ ἴῃ 4217: 9; {Πεγὰ {πε τινογὰ ἰ5 ἃ ἀϊγεςῖϊ γεῆεχίνε. Ηδσσε, 
1 σογγαςοῖν ροϊηϊεά, ἰἱξ τηυδὲ Ὀ6 δὴ ἱπάϊγεςὶ γεβεχῖνο, ϑίησθ ΟἿΌΝ ὈΞΩΝΌ 19 
οἰδαγὶυ ἴῃς ἀΐγεοξ οδ͵εοῖ. Ῥοβϑιδίυ Ἰχῦππ βμουϊ ἃ Ὀς ροϊηϊεά 48 ΗἸΡΕΪ ; Βυΐ 
ἔος 8 ΗἸΡὮΙΙ ἔπεσα 19. οὐΪγ ος, δπὰ ἐμδὲ 4 ἀοιδίξι! ρᾶσα} οὶ (15. 58}1).--- 
ὃν» γΠ] γδαίῃεν ρϑουϊδγ: μπὲ ςρ. 2 85. 1135 ἰ ΚΝ 6.5 ποίας (οἰϊε ὃγ Ὠτγ.). 
Εογ "ΠῚ κὩχῦ, (τ ροββιΥ γεδὰ “5 νοῦ κῆχῦ. ---- τ! ΠΌΡ)] [ἐγ. οἶδ. 38. 911}; ορ. 
76γ. σἱϑϑ 2013, Ἐζεῖς. 2516 11}; βο ΟΗ. πιαγρ.---ὅὃ. το") ν..6 17, Ἰὼ ν. δ .ἢῃς 
τεδαϊηρ 15 νεγγ ἀουδίζι, ἀπαὰ βοπὶὲ Ὠσγα οϊΐονν (τ ἀπά οογγεοὶ ἴο ΤΡ}. 
ΤὨε γοοὲ 5 18 οἰμεγυνίβε υηκηοννη ἴῃ ὈΪΌ]1.41 Ἡδῦτενν, (που Ὦ νεγῪ οοηι- 
τοῦ ἴῃ ροϑσί-ὈΪΌ]1.41 ΗἩδῦγον δηὰ Ασγδη., Ὁ {π6 πιοδηΐϊηρ ἐὸ αφίένεν. 1ὶ 
4130 οσουτγβ ἴῃ ϑαῦςβῃ Ξ ἐο γεέ ἑαξέη αὐὐα (Ἡοπιηεῖ ἴῃ Ζ223,Ο. χιὶνὶ. ς20).-- 
κὰν ὙΠ) 1 ΟἹ. 1253, 2 ΟἿ. 1187 ; ορ. ΚΏΧΠ 'χὺπ ]οβ, 41} (Ε) Ὁ} κὰχ γυὺπ 59 
427; κὩχῦ γώπη τ ΓΒ, 1235, 

9-12,. Τι9 ΙΒγδθ 1068 τοίασῃ νἱοίοτίουΒ.---9. Ζλοῦ» 126 ογι65} 
Τῇ τνοτά (50) 5 Ἔχοδεάϊπρ' πποοπιηηοη, 1 ᾿Ἰηἀδοα ἀνογ ἔοπηά, 

ἴῃ Ρέ, 11 οσουτγβ [γῖοα ἰπ [15 ο. (ν.}7: 18), 4 {{π|ὲ5 ἴῃ [6 ποχί 
(ν.161. 3.. 36) δηά τη 6η. 3459; οἰπεύννῖϑε [2 ΟΥ 13 {{Π165 ἰη Ϊ, δηὰ 
9. {ἰπ|6ὲ5 ἱπ Ὁ; ΟΗ. κς27.---Ι10. Ζλοέγ οὐ 65] 1.4.9 η.---ἶα ἐλοῖν 
ἀιυοϊηρ-.ῥίασο5)] {ἰνα ρίδοαβ θα [ΠΟῪ ἵνεγα ποῖ βεϊ[εὦ ἃς 
αἰ ηρι  Ξ δα ἔγοπι ἴῃ 61γ οτρίηδὶ βϑι [6 πιθηῖβ: [Π|15 15 1π6 υϑυδὶ 

ἱπϊεγρτεϊδιίίοη, Ῥυᾳὲ βεῖμπεγ τπ6 τυΐεῦ πιοαηΐ δηυτῃίηρ 50 

ἀεβηϊία πιᾶῦ Ὅε ἀοιυδίεά.--- 4, αἷ ἐλοὶν σποίοςμγ5)] ποῖ τ1Π6 
5.4] ννογά (Π2ΠῸ) ἔογ δῇ δησδπιρπιθηΐ, Ὀὰΐ {πὶ (ΠῚ Ὁ) ψῃϊοῇ 
1ῖ5 υϑεαἃ Ξρεοιβοδγ οὗ [π6 δποδπιριηθηΐβ οὗ ποπιδάβ (6. 258, 

Ἐζεῖΐς. 253) δπὰ {Π6π ποσὰ ἰοοβεῖυ (5. 6οϑθ, τ᾿ (ῇῃ. 639)..---11. ΑΔ 
(λθ φῤοὴϊ (Ὁ) σπα αἱ ἐλαξ τοας ἐαζοτι (ΠΡΟ; αἴ5ο ν.ἕ 15. 31. 88. 1Ἰς, 
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405 1) ; ἰπ ἴῃ ποχί ν. ἴπ6 586 ἴεγπὶβ δα γερεαίϊεδα ὉΠ ἃ (Ὠϊτά, 

ἐδε οαρέϊυες ("3), ργεβθβχϑοά. Τα ἴδγαο ἰογπιβ αὐ υϑεά ταΐβεσς 

Ἰοοβεῖν ; ὃυῖ {πΠ6 γϑξ πηδὺ Ἔχοίπ δ δηά {πε απ ραγιου δεῖν τε ζεσ 

ἴο δυπιαη Ὀδίηρ5; {π6 Ξϑεοοηά οογίδιηγ ἱποϊυδβ θη ἴῃ ν. 2. 53 

Ὀμὲ ἴῃ ν.}2, ἃ5 ἴῃ 15. 4025, [π656 ἀζὰὸ βι ΠΟ ΠΕῪ οονογοά ὃγ ΞΖ. 
ΤΠ βεοοηά δηὰ ἰπἰγὰ αγὰ οοιηδίηρά ἴῃ ν.35.---19}0, Τρ. 221}. 

18-20. ΤῈ τϑοθρίζοη οὗ 86 ὙΤΑΣΥΟΥΒ, δὰ ΜΟΒθ8᾽ ἱπδὶσ υσἰ 08 

ἴο 86π|.---18 7, Ἐ)εαδα» ἐλ ῥγέοςέ (2 68.) αα ἐλε 2γέσισες οὗ 
ἐδ σοπργεραίίο" (ΕΧ. τ653 Δηά οἴϊδη) αὔὰ ἀεγίνεά ἔγοπι Ρῇ; Ζάξε 
εαῤέατῃς οΥΓὙΎ ἐλομδαπάᾶς ἀπὰ ἐλ6 σαῤέαζης ο7 ἀπ αγες (ν.}3), ἔτοται 

εἰβενπογα (6.9. Εχ. 1835 Ε). Εογ Ζὰδ οὔήεεονς οὕ ἐλε ἀοσέ (ΤΡΒ 
(ΠΠ), ορ. 2 Κ. ττἷδ; δηά ποῖϑ {παῖ ὈΥΡΒ, τπουρ ἢ νοῦ ἰγεαυδηΐ 
ἴῃ Ρ, Π85 β'Θηθγδ νυ αυϊΐα δποῖμασ βθηβα (566, 6.5., 15; δηά 

ΟΗ. τι5Ὁ ").--- Μοβεβ δπά ἐπε γεϑὲ ρῸ ἴο πιεαεῖ ἴπε6 ιναγείογξ 
τοἠλομέ 2:6 σαν» ((Η. 12οα ἦ, νβεγε {πῈὺ Ψογα σεαυΐγεὰ ΌῪ 

λιν (ας. 19 δπὰά Ὀοῖον) ἴο βἴδυ {11 ρυγιβεά ἔγοῃι οοπδπιπδίοῃ 

ὉΥῪ ἴΠ6 ἀ644.---1ὅ, Τρ. 1 5. Ο. 15.--Εὐόγν )δηια6] ορ. ν.Ἷ ἢ.---16. 
Όρ. 25.838, Τῇ ΗθΌ. οξίγ. 15 Ἔχισδογάϊπαγυ, δηὰ {πε ἰοχὲ ἰῃ οὔς 
τεβρθοῖ οογγυρί (566 Ὀεῖον) : [86 ραγαρῆγαβε οὗ ΕΝ. ρῖνεβ ἴῃς 

ΘἜΘΠΟΘΓΔΙ σδοησθ. Τῇα ψοπΊδη οὐ δοοουηίΐ οὗ {πεῖς βεάἀιοίοη οὗ 

[6 σγαϑίτῖθς, [Π6 πιαῖθ ομι! ἄγεη (ν.}7) ἴῃ ογάθγ ἴο βεουγα ἴδε 
οχιϊποίϊΐίοῃ οὗ Μιάϊδη, ἀγα ἴο 6 5141; ἴπΠ6 νἱγρίῃβ ἴο Ὀ6 Ὀζτε- 

βαγνϑά αἷϊνε (ν..8).----19 0, Μοϑεβ σοπιπιδηάβ {86 νναγγοῦς ἢ 
{ΠΕ ῚῚ σαρῖῖναβ ἴο βίδΥ ψιῖπουΐ [Π6 σδπλρ {11} [ΠΟῪ να Ὀδοοπλα 

σΘΥΓΘΠΊ ΟΠ ΑΙ οἰθδη ὈΥ̓͂ “’ υϑηηηρ " (85: η.) {πε πηϑαῖνεβ οὐ ἴδε 

{πϊἰγὰ δηὰ βανεηίῃ ἄδν (ορ. δῷ 1τοὐδ 19), δηά ὃν ““ υποιηηϊησ " 
αἶδο ἴπεῖγ ραγπιδηΐβ δηά Ἄνογυιπίηρ ἢ τΠ6ηὶ {πὶ 5 πιδάδ οἵ 

5Κίη (ορ. [μὸν. 14.498.) ρυαζο᾽ λαΐν (ὈἿΝ 1 5. 1913.16. Εχ. 255), οἵ 
τνοοᾶ ἢ {π656 ψοι]ὰ Ὀ6 υποίδδη οὐ {π6 ρτγποίρὶα οὗ 191". Τῆϊς 

Ῥυπῆοδίοη οὗ νϊ]οϊοτίουβ ννδγγίογβ δπά {πεὶγ ννεᾶροηβ ἰ5. ἃ νῦν 

ΡΠ να συδῖοπι. Αἡ ἰηβδίδησα οὗ ἴΠ6 ουδίομι ἈπΊοηρ᾽ ἃ πιοάδγη 

ϑανᾶρ6 Ρδορία 15 Ὀδδη οἰϊεαά δονα (ρ. 242); 566, ἔυγίδμεογ, 

Εταζθύ, Οσοίηο» Βοιμρᾷ, 1. 331-20. 

21--ϑ4. ἘΠΟΘΔΖΆΙ δ ἀΒ ΒΟΠῚΘ ΤΊΟΣΘ ΘΧΡ]ἰοἱὑ ἀἰτΘοῦ 088. ---Ενοτγνυ- 
{πἰηρ [δῖ σδη βίδηά 1 15 ἴο θα ρυγβεά ὈΥ Ὀεϊηρ᾽ ρᾳ556 4 [πτουρἢ 

ἢγε, δηὰ ἴῃδη τρριϑτ»ιγιθα ὃν τασαρις 97 ἐδ6 τοαΐθ᾽ οὕ ἐπιῤετίξν (195): 

δνογυίπιηρ αἶσα πλυδὲ Ὧ6 τναϑῃεα “οί “σαίθρ; ποῖ, 8ἃ5 ΕΝ. 

(“τὰς νναΐοτ ἢ) τηὶρϊ βυρραβῖ, νυν “6 {πὸ νναΐογ οὗ ἱπιρατγίιγ." 
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ΤὨς αγίϊοῖϊς νὰ Ὁ ΘΞ, πΚ τπᾶὶ νὰ ΟἾΝΞ, ἐς σεηεεῖο 16.-Κ. 

1 26᾽).----21. 7Τλδ τέαέωζε οὗ ἐλδ ἰα:ο] τοῦ Ἷ. 

9. “σ" 53] ὦ Β᾽ οπι.---13. “σ'" "3 πῚ ὑκ] Οἵ σ᾽ "3 9 δκ; 9. 5 'σ' 3 ΠῚΨ 09 ὅν. 
--1ᾷἃ. τοπύοσ κῶχ τ λό σεγυέςε οὐ σαν; ἰηϊ8 5 ταῖμεγ ρεουϊ δῦ; ορ. τι ΟἹ. γ' 
125 τνὮογε (δς δεηβο ἰβ ρεγῃδρϑβ αἰ εγοηὶ, δηὰ 15. 122 ινῇεγα ἰξ οογίδι ηἷἶν ἰ5 
αἰδετεηῖ.---43, Ὠπικρὺ] ρτρν 15 υξεὰ ἰῃ τς Ἠεχαίευς 28 τἰπιῈ5 ἴῃ 1Ε, 6 ἴῃ 
Ὁ, ἢενοὸσς ἴῃ Ῥε: Ὀυϊ ἰϊ 158 υβεά ἴῃ Ο. 14}7, ἃ οπαρίεγ νὨϊοῦ, {πὸ ἴῃς ῥγαβοηῖ, 
9 Μιάγωβϑῃϊο ἴω ομαγδοῖος δηὰ βιν 5.1 5} ἀερεηάεηΐϊ οἡ Ῥὲε; (ΓΗ. 184:5.--- 
4θ, ΤὮςε νβοῖς οὗἩ οἰαυϑε α 'α οἰυπϑγ οοπϑίτιοϊεά ; θυαϊ θοῦ ἀρρεδγβ ἴο ὃς 
ἃ ἰεχίυδ) Ἔγγοῦ : δνδῇ (86 ροϑὲ- Ὁ]. 8] τηεδηΐϊης οὗ Ὁ (ν.5 η.} 15 υηϑυϊδῦϊε 
Πεγα ; ἴδε ϑυσρεβίίου τάς Ὁγ Ος5. (72ε5.) ἰο τεδὰ ρον δ45 θδδη βεηθγα!ν 
δοοερίςά ; ἰῃεη ορ. Εϑρεοίδ!ν 55, 4150 2 ΟὨ. 4619, Εζεῖς. 14,2, (ἃ 3 τεβὰ ᾿οον 
ὑγον 85 ἔτνο ἰηβηϊἶνεβ ; ορ. Ηδυρὶ ἴῃ 52307:---41. Ὧι ὩΞσῸῦ σὴκ ΠΡ ΠΡΝ] 5: πχὶ- 
Ἰαγὶγ ν.1δαηὰ ν.Ῥ; 1ἘΠπ6 ΟὨΪγ 8ιγίοϊ ρβιγβ εἶθ αγὸ ἴῃ ]υά, 21: }Ὁ».--19. Ἰκθ πη.) 85 ἢ. 
--20. 'κεπηὴ) (ἢ δ᾽ εγηδίϊνοβ αγὰ ἴο γεραγά ἴῃε νῦ. 85 ιιδεα ἴη δὴ υπυδυδ] 
““Ἰηαίγεοι τα ας" ϑεηϑε (ςρ. Ἰχῦπη ν. Ὁ), οσ ἴο σεραγά (ες νβοῖε οἵ ἴῃς ὑγε- 
ςεάϊηνρ ρει οὗ ἴδ ν. ἃ9 δὴ υρυδβυδὶ ἰηϑίδηος οὗ 86 ἱπάϊγεςοϊ δος. [1 ἴδῃς 
ἤτοι Ὀς δὐορίεά, ΚΏΠΗΣ 195 υδεὰ ἴῃ (ῃτες αἰδεγεης βεῆβεβ ἴω ἰαγχπιεαϊδίε 
δ σοαβϑίοη ; ἔοσ ἴῃ νυ. ἴξ τηυϑί ὃς ραβϑϑῖνα (οΡ. ἔδη, ἐϊ1, το1).---21. ὈΝΝ2Π 
ποηνοῦ] ,29,. 1 ΟἿ. τοῦ 7. Ἡδυρί, ποινενες, ργοροβεβ ἴο γεδὰὰ ἤεγε εἰπε 
οὐ Οπχ ἢ, οἵ (δες (1) ποῦ μΏχΟ Ὀ΄κ3Π. 

9ὅ-.47. ΤῊὴο αἰνί βίοι οὗ [80 Ὀοοίγ.---96. ΜοΞες 15 αϑϑεοϊςίεα 
ἴῃ δϑεἰπιαϊίηρ ἴΠ6 ὈοοΐγΥ ὈΥ ΕἸΘ΄4Ζαγ δηά [86 ποδάξ οὗὨ ἔδῃδ6ς, 
85 αἱ ἴῃς ἰακΚίηρ οὗ ἴπῸ σδηβὰς ἢ δα Ὀδοη δϑϑϊϑίε Ὁγ Αδγοη 

δηά “16 ῥγίηοεβ οὗ [ϑγδε]" (145).---97. Τα δαιδὶ αἰν᾽ϑίοη οὗ 

1ῃ6 ὈΟΟΙΥ δῖα δη)]οϊηοα Ὀεΐινεεη ἴποβο τὐλο λαα δου] ζακο71 
}αγέ ἐμ ἐλθ δαζέο αιὰ αἰΐ ἐλε τεϑὶ οὗ ἴΠ6 σοηιργεραζίον, {.6. [Ώο5 68 

νο Πδά Κορί ἴῃ σδπιρ, δοοογάβ ἢ οαγίγ ΗἩςδῦτγαν ουδίοπι, [Π6 

Θϑ: Δ ὉΠ πηθηΐ οὗὨἨ τνῃϊο 15 αἰγὶ διιϊεα ἴο Ὠανίά (1 5. 2055. 
Ορ. αἷϑο 105. 223,3. Ου {μ6 Αταδῖος δπὰ Μοπαπιπιδεάδη ουβίοπι, 
ὙΠΟ δον βοπιὶθ ροϊηϊβ οὗ ϑἰπαγιγ, 5.6 Κογ, 8.42, 
Θργθηρογ, οβανπαῦ, 11. 126-128; Μιυϊγ, )7]αλογηοζ,8 221 ἴ.---- 

928. Αἴϊογ ἴῃ αἰνὶΞίοη οὗ ἴπ6 5Ξροὶἱ δ5 Ὀδεΐννθοη ἰδ ἔννο βϑοίίοης 

οὗ [86 ῥϑορίε δηά Ὀείογαε 15 ἀϊϑι υ οη ἴο ἐπαϊν!άιϊι415, ἃ ἴαχ 15 

ἀεάμοίοά ἴον γοϊ σίου ραγροσθβ. Νὼ βυοῦ ἴδχ 15 πιθηοηδα ἴῃ 

1: 5. χοΣί"", Ὀυϊ Ξοπια βοῇ ργδοῖίοα τὺ 6 δηοίεηϊ; Μομδπιπιεά 

τοαυϊγεά Στ (“Κηον πᾶὶ ψΠαπανοσ γα 561Ζ6 δηγίπίηρ 85 ἃ 
5001], ἴο αοά Ὀεϊοηρϑβ ἃ δ {πεγοοῦ, δηὰ ἴο Η!5 δροβξίΐβ, δηὰ ἴο 

Κὶηάγοα δηά ογρῆδῃβ, δηά {π6 ροοῦ δηά ἴπθ νναγίδγεσν," Κοσ. 8). 

--28:1. Ετοπὶ {Π6 ρογίίοη οὗ {π6 πῆθ πο ἔουρῃϊ, τὰ σὶἢ 15 5εῖ 

ἀραγῖ 85 ὦ οογιγεδιζίορ (59 ἡ.) το αλτοσὶ ἴον ἴπ6 υ56 οὗὨ {Πε 
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Ρτιεϑίβ.- -οῦῦ. Ετγοιῃ ἴῃς ΑΙ ἀϑϑρποά ἰο (6 τοϑβὲ οὗ ἴῃ Ἵοῦ- 
στεραίίοη, γἰσί 15 βεῖ δραγί ἔογ [ἢ υ86 οἵ {πΠ6 [δνϊϊο5. Ἴδα 

ΜΠοΐς Ὀοαγ οὗ [μον!ἴ65 ἴπ.5 ταοεῖνα 1ο {π|65 85 πλιιο ἢ 85 πὸ 

Ρτιαβίβ ; [Π15 γθοδ 8 {π6 γαρυϊαϊίοηβ 85 ἴο {πὸ (18355.), ΞΠο Ρ Ἢ 
[6 ταϑυϊὶ οὗὨἩ {πὸ ἀϊκίγ Ὀυςοη 15 γαῖμογ ἀἰβογοηῖ: ἴῃ ἴη6 οδ9ϑα οὗ 

ὉΠ 6, {π6 [ανι65 τεϊδίη ἔογ [Παῖτγ ον 1.56 ΟὨΪΥ ο {{π|6ὲ5 45 πη Οἢ 
Ὧ5 15 ρίνϑη ἴο ἴπ6 ργιεϑῖβ.---ὃ2, λίοιο τολαΐξ τοας ἰαζοη (ν.1} ἡ.) 
411 2λαέ γοριαϊμεα οὐδῦ οΥ7 ἐλε δοοίν «οὐΐολ ἐλα ηιόη τολοὸ ἡαά 

7οιρρλὲ (ΝΠ ὉΨΡ, πεγα οὐ) λασ »ιασδ, ἐ.6. 411} ταὶ ψὰ5 ἰεξὶ 

αἴϊεν ἴπ6 οοπηπιδηὰ οὗ ν.17 Παά Ὀδδη οδγγίδά ουξ, οὐ ρΡοβϑιἷΥ, 85 

ϑίγ, δίκαβ 1 ἴο πιεδῃ, 411] [δὶ πδά ποῖ Ὀδεη υξεά ὑρ οΥ ᾿νοσγῃ 

ἴο ἀεαῖῃ ((η. 43}8) οη [6 Βοπιενναγά πιᾶοῇ.---88-47. 566 τ18ὲ 

5ὈΠΊΠΊΔΙΥ ΟὗὨ (πΠ6 ομαρῖεγ, αῦονο. 

48.-δ4. ΤῊΊ0 τϑροσὺ δηὰ ρσχϑβοηὺ οἵ {10 οΟἶοΘΙΒ οὗ [86 μοϑ.-- 
48. Τῇ οἴἶδοοτα ταρογὲ ἴο Μοϑβεβ πὲ [Π6 Δγπιυ Π45 τεϊυγηεά 

ἔγουχ ἔῃ8 ψᾶγ ΨΠΠπουΐϊ {πὰ 1055 οὗ ἃ πιδη.---49. Τὰν Ξογυα»δ) 
ΤῊΙΒ ρου ρῆΓΑΚ515 ἕοσ ἴῆ6 ρδιβοηδὶ ργοηουη οοσιιτβ 6 {{π|65 ἱπ 

115 ομαρίογ δπά {πὰ πεοχὶ (4225: 35: 51. 81. Ῥὴ), 322 {ἰπ|65 ἰπ [Ε, δηὰ 
2 ἴἰπι658 ἰπ Ὁ ; ΟΗ. γ3᾽".---Τὰδ τιθρε. .. τῦλὸ τοῦγό 1216167 ΟὩ 

σμΐλονίζν} νὰ 3, ορ. 2 5. 185.---ὅ0. Τῇε οἤϊοεγα Ὀτηρ᾽ 85 
8ἃηῃ οἤκεγηρ ἴο Υδῆννεῆ τἢ6 νατίους ογπδιηθηΐβ οὗ Ὀγϑοίουβ 

πιοίδὶ, γι βεά ἔγοπι ἴῃ Ὀοάϊ65 οἵ [πὸ 5]αίη (ορ. [υἀ. 8235:), ντηϊοῖ 
ῃά 4116 ἡ ἴο ἐπεῖγ ἰοῖ Ὀυὲ δά ἑογπιδα ηοὸ ρατγῖ οὗ [π6 Ὀοοίγ ἀ15- 

ἰὐδυϊεα 45 ἀεβογίδεά ἴῃ ν. 5.5, ὙΤὨἼδ ργϑοῖββ βθῆβθ οὗ ΠΊΔΩΥ 
οὗ {π6 ἰδγπιβ ἴῃ ν δῦ 15. ἀποογίδίη. 27] δ, οὗ)εοίς οὗ ροδά (ποῖ, 
ἃ5 ἈΝ. ““)εννεἷς οἵ νοἱά ᾿), ἀρροδύϑβ ἴο ῬῈ ρϑηεσγῖο, {πε ἕο] ον ην 

ἴογπι5 ὈδΙηρ' 5ρθοῖῆο; ορ. ἰη ἴπα ποχί ν., ΖΨλ6 ροϊῆ . .. αἱ ἐλ 

ογρομρλέ οὐγεοίς (ΠΝ “5 5... 2ΠῚΠ ΠΕ); ΠΊΡΥΝ (2. 5. 119 
δηᾶ ΠῚΝΝ 15. 4397) 15 ργοῦδοϊν αρ ογηιαριοπέ 707 ἐδ ἀγπὲ; Τρ. 

2 5. 110 ἀπά .λ.22, 26 ωῥεγ Ραγέ οΥ 4δ6 αγρε (Βαγῖῃ, λ.)8. 

1514. ϑοπιδ (6... ΕΝ.) ρτγείδγ {πὸ πιεδπίηρ σπάίοί, ἀϑϑιυπλίηρ 
{πὲ {πὸ ᾿νογὰ 158 ἔγοπγ πε τοοῖ ἼΩΝ 20 »παροῦ, οὐ σίορ.ι Τῆς 

ποχὶ ἰεγσπὶ ὙΝ (Οη. 2455 80. ΑἹ ἘΖεῖς. 1611 2343) ᾿ς οἰδαγῖίυ ἂπ 
ογματπθηξ 70» ἐλὲ λαμῶ οὐ τογίσί. ὙΤὙΤὨδ ποχὶ ἴννο ἴθγηβ ἀδηοίε 
γρρ 5; ΝΣ 15 2.6 σύργιοί γέηρ ΜΏΙΟΝ νγὰ5 οῦη οἡ ἴπΠ6 ᾿δηά 

(Εϑ5ι. 4132, απ. 4193), δπὰ δὴν 2λ6 δα»-» ἐηρ (ΕΖεῖς. 1612 1). Βαϊΐ 
ἸΌΪΞ, αἷβο πηεημοπθα ἴῃ ἔχ, 4:25 Τ, τῃουρ ἢ ρεγηαρς εἰγπιοῖορ- 
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1 σοηπεοοϊεά τ ἢ μ Ξε 20 γοϊΐ σορμοζλέμρ κοἱλ ίλο λαμαῖς ἵμί6 

Ω γοιμηια 70», ἰ5 οὗ αὐ υησογίδιη πηδδηΐηρ.--- 70 γπαζό Ρ᾽ο- 
2: “παΐέίονε 70» ομγεοῖυες δεΐογό Υαλεησολ) ορ. Εχ. 3οἷδῇ,.----δ2,. ΤΗΣ 
τοία] τνεῖρῃμῖ οὗ λέ ροϊα οΥ ἐλὲ σομέγίδιζίον πολίολ ἐλεν σονι- 

ἐγίδιιε α5 16,750 51εἶζεῖβ {- .υ5ῖ ονεσγ ὅοο ροιιπάβ ἄνοὶγ- 

ἅἄιπροϊ5) ; οἵ. {πΠ6 5πιδ]εγ ἤρυγεβ ἴῃ [υ«. 825 ..--ὅ8. ΤΠ ρεναία 
βΒοϊϊογα μα δἷϑο βεοιγοά αἰηνασ οἱυπάον οὗ ροϊά δηά νοῦ 

οὈ͵εοῖβ ἔον {πεπιβοῖνεϑ. Οοβϑιθίυ {Π6 νεῦβα 18. ἃ ρἴοβϑβ. Ἐ.---ὅ48 
τοροαῖΐϑ ν.δϊ,---ὅ40, Τρ. Εχ. 4οἷδν͵ 

28. πῶκ ὉὉκὶ] ςοηῆηποά ἰο Ῥ (ρογβδρϑβ Ἐπ; 4235 ,61 (ορ. 178), Εχ. 655 (75. 
141 τοῦϊ 211), (ἢ. δηὰ Νεῆ. : ΟΗ. 84.---27. ποπῦθ 8] (Π6 ρῆγαβε οοουγβ 
ποτνῃογα 686 : σρ. ΤῊΣΣ ῈΠ ἴεγ. 2)ὅ; δηὰ ἴογ ἰἢς νΌ. 8ε6 4͵50 Απὶ. 2'δ, ἡ. 
43..----28. π0..] Ο.-Κ. γαΐ,---Ὁ:9] ἴῃς τιογὰ 18 υϑεὰ ΟΩΪΥ ἴῃ (815 ομαρῖεγ 
(ν. τῷ δ {1π|65); ἰπ ροϑβὶ-Ὀ1Ό011ςα] Ἡεῦτεν δηὰ ἴω Ασγϑηι ἰδ πιεδῃ5 ας ; δηὰ 
ἴω ροβῖ- ὈΪΌ]: ο41 ΗἩςΘΌτενν Ὁ2Ὁ ὕγθδηβ ὦ ατ-ραίλονογ. ΠΌΣΟ ἴῃ ΕΧ. 123, [δν. 
273 (Ρ) [48 ἃ ἀἰβογεηΐ βθηϑ6.---Ὲ) ἽΠΚ] ψελτε παρ 18 Πη830. 85 ἰῃ Οη. 463). 
2:6. Οη (Π6 δχοορίίϊοημδὶ ὑγοῆχίηρ οὗ {{|Ὸ ηυπιογαὶ ἽΠα, 8ε6. Κη. 111. 410. 
Βιυιῖ ΨἘῈ) ΠΊΔΥ Ὅς, 858 Ραΐοεγβοῃ βυρ ρεβϑίβϑ, ἃ ρ͵]οβϑ ἴο ϑδονν ἰδὲ {πε ἰανγ 15 ἴο 
ὃς πιδάα ΟὨΪΥ οα ᾿ἷνα βροί].--80. ἸΠῸ ἽΠΝ] σρ. ἽΠ5 ἸΠΝΠ ν. 7: Ἰππ 20 ἑαλε οκμἕ 
(οὗ ἃ Ὡυπιθογ) οσσυγβ οἰβοθιεγα ΟἿΪΥ ἴα τ ΟἿ. 245.---886. πχπ2] ν. 9 1. ---53. 
ΝΏΧΠ ἜΝ] οἵ. ποπῦοσ ἼΩΝ ν. 33; κυ ὮΡ ν.55,. ἀπά Ὀκῶχ ὈἿΏκη ν. 3 --- 58, 
ΠΙΚΌΠΙ Ὁ ΚΩ͂ “19] δὴ αὐρτγενίδιίοη ((ουη 4150 ἴῃ ᾿ (ἢ. 142) οἵ “σὶ Ὅκη ὕσ, 
Εκῶπν. 9, 

ΧΧΧΙΙ. 726 τοὐζοριοηξ οὗ Αι όμδεόν, Οσαά, ἀπά ἡ] απαςοελ 

ο»" ἐλδ ας οἵ "ογάδη. 

Βοίΐηρ τοἢ ἰη Βοοῖςς, δυθθη δηά (δά ςεεῖϊς ἴο ἰανε δἱἹοιϊίοἃ 

ἴο ἔπεπὶ {Ππ6 τῖοἢ ραϑίυγε ἰδπά οὗἩἉ ΟΠ εἶδα ἰηϑίεδά οὗὨ τεγγίζογυ οἡ 
1π6 ὟΝ. οὗ Ἰογάδπ (ν.1 “δ. Μοβες Ἴχρύεβϑϑθβϑ ἢὶ5 δηροῦ δ [ἰῃ6 

ἀρρδζοηΐ 5} βϑἢ ᾿παϊ! εγεησα οὗ 656 ὑπὸ {τ 65 ἴο πε σοιηπηοη 

Ἰηϊογαϑῖβ οὗ [δε ψΠο]6 ρεορῖε (ν. δ 18. Ἐδυῦεδη δηά (δά ἘἼχρίδίη 

{πὲ (ΠΟΥ τὰ Πρ’ Ὀεΐοτε βοι Πρ ἄοννῃ ἐπδηϊδοῖναβ ἴο δϑϑῖσῖ 

[86 οἴδεν ἰγτἰδα5 ἴῃ {[Π6 σοπαιοβὲ οὗ ΝΜ. Ῥαϊεβίϊης (ν.} 619). 
Μοβαεβ ἰπβϑίγυοίς ΕἸ]εΖαγ, ᾿οσῆυδ, δηά τῆς πεδάς οὔ ἴπ6 ρεορῖίβ 
ἴο 411οἱ αΙ1οδά ἰο Εδουῦθη δηὰ αδά 1 {Ππ6 Ὺ 161 {πεῖτ ργοπιῖβθ, 
δηά, [Σ ὙΠ Ὺ ἀο ποῖ, ἴο ρυηιϊϑῆ [Π6 πὶ ΌΥ τα κίηρ δηλ Ξε ῖ!]α ὟΝ. 

οὗ ]ογάδη (ν.39.8),, ἘΒδυδεη δηά δά τγεδυϊ]ἃὰ οεγίδϊη οἱ{168 
(ν. 5:88) ἴῃ τνβιοῖ ἘΠαΥ δά ρτοροβαά ἴο ἰεανα {πεῖγ τνοπίθη ἀπά 

5 0),., ΟΗ., Ῥαίογϑοη. 
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οἰ] ἄγθη νἢ1|6 ΤΠῸΥ Βῃουϊὰ Ὀ6 αἰνὰν ἤρδησ Ἀν 186 οὐποτ 
{065 (ν.165.)., Μαπαβϑιῖϊα οἶδηβ πιακα οοπαιδϑῖβ Ε. οὗ ᾿ογάβη 
 : 

ΤὮδ οἱοκίηρ βοοϊΐςοη οὗ ἴπ6 οπαρῖοσ, δραγὶ ἔγοπιν. 0, σοηϑὶς ἢξ 

οὗ ἐγαρπιθβηΐβ ἔγοπι δὴ δῃοίθηϊ βουγοθ: 86ὲ6 οἡ ν. δ ΤΈΘ 

τεπχδϊπάσδν (ν. 1 58) ἀρρεδῖβ ἴο ἢανε Ὀδδη ἔγεοῖγ οοπιροκεὰ ὍΥ 8 
ἰαῖὶα ψνυιῖοῦ νογκίηρ οἡ πιαΐεγίαὶ5 ἀδγινεά ἔγοηι ξ δηὰ Ρ, δηά 

Ὠανίηρ βοπια οὗ ἴπ6 ρῥγενίουβ πδιγαῖϊνα, βυοῇ δ5 ἴδαΐϊ οὗ 186 

50 165 (ο. 13 ζ.), Ὀδίογα δίπιὶ (ορ. ν. δ 16) ἰπ 15 ργεβθηΐ οοπιροϑπὶϊε 
ίογται (ἸΕ Ρ). Τα οδαρίογ [ἀΚα8 20 δοοουπηΐὶ οὗ 6. 21, Ὀυϊ (ἴῃ 

ν. 538.) 181 ργεβυρροβεβς 2716. (Ρ), απὰ ἰ5 ἰἴ59 1 ργασιρροξοα ὉΥ 

4413: (ορ. 705. 13.585: (Ρ)). Οοηβθαυοπεν ἱξ τὰ νυ τιτίοη, οσ 
τεσαβῖ, ἴο ΟΟΟΌΡΥ 5οπὶῈ οἷασα Ὀεΐννδο ο. 27 δηά 424. Α εἴσὶςξ 

ΔΏΔΙγ515 οὗ ἴπΠ οπαρίοῦ 85 θεΐννεοη [Ἑ δηά Ρ' σλῃηοῖ δ 5619» 

δοϊογιν οαγειςὰ τπγουρῆ. 

Ὀγτίῖνες δϑϑρηϑ ν. Ὁ 7. 39. 5] (ἴῃ τῃ6 πιαίη) Ὁ τὸ 1Ε, ν. δ. ΜῊ [Ὁ Ὁ; δηΐ 
ςογίδι πη ἰπς ἱπαϊςδίίοαϑ οὗ Ῥ, ᾿πουρῇ δοπῖς οὗ ἰμεῆὶ γα δυο! ΓΥ 
τατκοά, δτὰ 655 ὨΠΠΊΘΓΟΙΙ5 ἰῃ (δα ἔοτθοῦ ἤδη ἴω (δα ἰδἰίος ϑοεγίος οὗ 
νογβθϑ. Οἰδογ δηαΐγ 868 ΠΊΔΥ 6 ἰουπά ἱπ Βεσου, 7γιὶς Τγασίξίου ; Ααἀά!5, 
ΤὌοει» είς οὔ ίλο εκ.; Ῥαϊεγβοη, 5807. ; 8εςὲ 8150 Ἡοϊζίηρογ᾽9 Ζαδεϊζεν. 

Ἐογ ἴδε νίενν ἰαίκοη αὔονςα ἃ5 ἴἰο ἰμ6 ψννμοῖς οἵ ν.1 3, εες ΟΗ. ; ςρ. Κυος. ἴῃ 
78. 7). χὶ. 4η8 [ἢ 

Τα πιχεα οπαγαςίος οὗ ἴῃς παγγαίϊνα ͵ἰ5 ᾿ΠἸυϑιγαϊοα ἰῃ ἰππ ἠοοό5 ἐπαὶ 
ο!Ὡοτν, Ὀυϊ 1 ν 1} Ὅς σοηνεηΐϊεηΐ ἴο σγοὺυρ ἰορεῖπεγ ἰδς ςοΠίεῖ ροίηϊβ Ὠετζα. 
(1) [πῃ οοπισιο ἢ ΒΕ {Π15 ἡαγγαίϊνε βρεοαῖκα οὗ (6 βρὶε58 βἰασγίίηρ ἔγοι) 
ζαάδϑδῃ δηὰ ροίῃηρ δ58 ἔδγ 49 ἴῃς δαυν Εϑβῆσςοϊί ; δηά ἱἰξ οοηίδί 8 β ἢ 
ομπαγδςοίεγίβϑιϊς νογάβ πὰ ρῆγαβεβ 88 δ, ΠΊΠ᾽ ηκ ἽΠῚ, ηκ 7Ώπ, τὸ (Ξ εκεερρῥῶ, 
ΡΟ. (2) ἴῃ οοπιποη ἢ Ρ, ἴἰ8ς ομαρίεγ τπαῖκεβ ]οϑῆνδ 85 νν6}} ἃ5 (δίεῦ 
ἃ ΒΡΥ, ἃπά βρεδίκβ οἵ ΕΠεαζας {πε ῥγίεϑδὶ ; ἰπ (ῃς νοσβθυΐϊαγυ ἢοῖς ΠΣ 
ΟἿ), ΠΙΠΙ, πνον Γ᾽ ὈΠΟΡ 130, (3) Α58 ἴῃ Ὦ, Καάεϑῃ ἰ5 βεγε οδεὰ Καάεςδ- 
Βαγηεα'. Νοῖς {δες Ὀευϊεγοηοπιὶς ρῆγαβοϑ ἰῃ ν.7.}8} (966. ἠοῖδ5 ἴπογελ 
(4) Εος β8οπιὲ ᾿ἰπρυϊδιὶς ρεςσυ! γι ι165 οὗὐἠ {ἴπ6 Ἑοδαρίογ 8εὲ6 ὠοΐϊθβ οὐ ΜΚ} 
(ν.1.9) δηὰ πιδπ (ν..). Τῆς ρῥγεέβεῆοα οὔ Πηρυϊϑεῖς ρδου γι εῖ65 δή] 
Ὠουϊαγοηοηις οπαγδαοίογι ας 5, δηὰ ἴῃς ἔδςὶ ἰδὲ δοιὰ οὗ ἴΠ6 πιοϑῖ πιατίκοι 

Ῥεοου αν 65 οὗ Ρ ἀγὰ επὴϑοααεὰ ἰῃ β8εοίίοηβ παι ἴῃ οἴδοῦ γεβροςῖβ πιοϑῖ 
οἰοβεῖγν γεβεπιῦὶς 1, γεηάσεγ ᾿ἴ ποτα ργοραῦϊε δὶ ἐπα τνῆοΐς παγγαιϊνα 9 
Ῥδθη τεςδϑὶ ἴβδη (μδιὲ 1 185. ἔπε γεϑυ] οὗὨ ϑἰπιρίς ςοπιρὶἰαἰίοη ἔγοσι 1Ε πὰ 
Ῥ, δυςἢ 85 ἰ5 βἜη γα ΠΥ ἰουηά εἰβοννοζα. 

Ῥγοοῦιδαῖ {πῸ βσυϊδοίαποα οὗ ἴπῸ βίου ννᾶβ ἃ5 οἷά 85, δηὰ 

ἰηἀεεοά οἱάον ἰδδη, [Εἰ πᾶν Ὁς ἐουηά ἴῃ Ὠϊ. 4351, ψ Ποῖ ἀρραᾶγϑ 

ἴο Αἰϊάς ἴο (δά δϑϑοϊξίηρ ἴπΠ6 οἴπαον ἔγχε 5 δῇδαογ σμοοβίηρ' ἢἰ5 

οὐνῃ ρογίίοη. [{|κῸὸ οἴπογβ, [Π6 δίογυ τνᾶβ ἰοἱά στ νδγίδίςοης 
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ἴῃ ἀεξαὶ : δοοογάϊηρ ἴο Ὠϊ. 415. 51 Μοϑξεϑ μργεφιϑ δα ἀϊς γι θα 5 
ἴπΠ6 ἰδηά ἴο Ἐδυῦοθη, αδά, δηά δαϊῖ Μαπαξβοῆ, δηᾶ ἰδ οοη- 

ἄϊτοη ἰπδξ ἴπ656 τ 65 πιιιδί δϑϑῖσὶ {π6 οἴποῖς 15 ποῖ βυρροβίοα 

ΌΥ τπαπιβοῖναβ, Ὀὰῖ ἱπηροβδοά οὐ ἴπδηὶ ὉΥ Μοβα8. 

1-ὅ. Θδὰ δηὰ Βθυ θη πὰ κθ ὑμοὶσ τϑαυθβί.---- ΕἸςἢ ἴῃ σδείς, 

ἴπ658 {γἰῦε5 νυν ϊϑἢ ἰο βείεῖα ἴῃ ("ε΄ δά.---1. ΤΏ οδιεῖς οἰνποα ὈῪ 
{π6 5γδθ 165 ἴῃ 86 τὴ]! άογπαββ ἀγα γα θην τηδπιϊοηςα 656- 

ΨΒοτα (11 η.}, Ῥαΐ ποιτπαγ ποτα Ὡοσ εἰβενῃογε 15 ἰ Ἔχρίβδιηεα 
Ὧἤονν δά δηά Εδυῦδδθη οδπὶα ἴο Ὅ6 τίοδον ἴῃ οδίτ[6 ἴδῃ 16 

τοπηδίηϊηρ {δ65.. Α5 ἃ πιαίίογ οἵ ἰδοϊ, ἴπ6 ργδ- πη Π  ΠΕΪῪ 

Ρδϑίογαδϊ (ορ. [υἀ. 515 114) οῃαγδαοίδγ οἵ {π6ὸ {γῦ65 ΠΟ ἢ γεπηδίπαα 

Ε. οὗ ]Ἰοτάδη πιυσὲ ἕανε Ὀδθη ἴδε τοϑυ] ἀπά ποῖ ἴπ6 οδιιβα οὗ 

{Π6ῖγ βϑι [6πιεηξ ἴῃ (Πϊ5 ἀἰσετςοῖ.----᾿6ὐἰεπδοη. .. Οαα] οἰ. σαά. .. 
Μομδεη ἴῃ ν. Ὁ δ᾽ 35. 0. 81. 55. ρρ, ν,8. 8 (Ὁ (ἐχοερὲ ἴῃ ν.δ' 88), 

5. (ἐχοερί ἴῃ ν.Ἶ), δπὰ 85. εὰρ Αἰδμδοε. .. Οαά ἰὨτουρδουῖ 
ν. 8. ὝΎΠΕἔ οτος ἰεμόση, Οσασ 15 ἴουπά ἴῃ 411 [6 ρδᾶγαδ!!εὶ 
ῬΑσϑασο5 δηά δ] υ5οη5 ἴῃ ἴδε Ηεχαϊδευςῇ (6... τ. 3, 05. 22) 

Ἔχοθρὲ ἴῃ 05. 187: ἱξ δἷϑο οσσιγβ ἰῃ 1 (ἢ. ς 18 6'5. 65-0ὅ (65. 186-80 
1251 2653, Βα ἴῃ (Π6 ργοβοπηΐ οδαρίογ {πΠ6 υὑπιιϑιδῖὶ ογάθσγ σαί, 

δεδθη (ΩΡ. 2 Κῶ. τοββ) 15. ργορδῦϊγν οτὶρίπαὶ (ορ. ν. δ: "57), δηὰ 
ἄυςδ ἴο [π6 ῥγα-δηϊηθποα οἵ Οδα (ορ. Ὠϊ. 3329. 6) ἴῃ 1η6 ροτγοα 
ἴο ΠΟ. {Π6 σἴουυ ἱγίηρ δὲ ἴΠ6 Ὅδαβε οὗ ἰῃθ6 ργεβεπί πδγγαῖϊνο 

Ὀεϊοηρβ. [ἢ τη15 Ὀ6 50, ἴα ἴαχὲὶ οὗ 3ῆ ἴῃ ν.ὶ ἢδ5 Ὀδϑη δἰϊογοά 

οιΐ οὗ τεραγὰ ἔογ ἴῃ6 ρεηθαϊοριοδὶ βϑοῆοηθ ᾿νοῦ πιρῖα5 

Βαδυδϑη {πὸ βτγβίδογη οὗ ]δοοῦ, δηᾶ εἰιἰ αἰϊεγαϊοη μα5 Ὀδθεη 
τοῦτα οοηῃϑίβί ΠΥ οαγγίεά {πγουρἢ ἴῃ 5 (ἃ Κ.--- 716 απ οἵ 
“)7αἷ δον (Νὴ γε 1) απαὶ ἐλ6 ἰαπα οΥΓ Οὐδ «ἢ τἰ6 Οαδάϊια απὰ 
Εουδδηϊῖα σοιηῖγΥ 15 αἰ βδγθηιτίγ αἀοῇῆποα, οὐ ἀοςογ ρα, ἴῃ 

ἀιξεγεηΐς ραγίβ. οὗ ἴῃς ομαρίοσ. [Ιἴ 15 οδ᾽ δὰ “ἢ Ἰαπὰ οὗ 

αἰἸεἰ αἀ ̓" 5ἰπιρὶν (ν.39), οὐ ἀβδῆπεά ὃν ἃ 56γεβ οὗ ἴοννὴϑ (ν.5: 8,51; 
ΟΡ. ν.36), οὐ ἀδβογι θεά 45 [86 δἰγεδάυν οοπαιδγεά σουπγυ (ν." 83; 

ο. 21). ΤΠ αἰβογοησαβ πιδᾶὺ 6 ἰῃ ραγῖ ἄτα ἴο ἴΠ6 σοπιδίπᾶ- 

(ἴοη οὗ ἀϊεγαηΐ βουγοθβ.---Οἡ ἴἢ6 5116 οὗ ,δ07, 566 διϑί ῃ. 

Ομ οὶ αἱ υδεὰ ἴῃ 115 νιάεϑῖ σεῆβα νου ἱποϊπάς ]αΖεῦ; ορ. 

““ ]αζεγ οἵ αἰ]εἰ δα," 1 (ἢ. 2651, ]Δ΄ΖΟΓ πίδὺ 6 ραγίουϊασίνγ 

πιδητοηδα ἢ ἃ νίονν ἴο βιιρ ρ Ἔβτϊηρ' ἔπ δασίινατγα [Ἰηγ1} οὗὨ [Π6 

απ ἀεβογιθεά (ορ. 05. 1325); ἴον Οἰεδα 15. ἃ νϑγὺ οἷδϑςίϊς 

[6]. ΘοπΊΘ ΓΙ ΠΊ65 (6.9. 05. 229:}8) 11 σονοῦβ ἴπ6 ννῃοΐα ἰδπή 
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οὗ ἰβεαδῖ Ε. οἵ ]ογάδη ἰῇ δι πεϑῖὶς ἰο σδηδδη, ἴδε ἰδηὰ οὗ 

[σγϑεὶ ΝΝ. οὗ ]Ἰογάδῃ. απο δὰ υβεά ἰη (Πἷ5 ιυυνάδϑὶ βθηβα ρϑηογς- 

ΑΙΥ οοηπιπίοα οὗ {π6 ἰδηά θεῖο (Π6 ναάν Ηεϑῦδη (οσ ὄνεπ 

[π6 Ατγποη) οἡ ἴδε 5. δηά ἴπο Υ̓δγπικ οὐ ἴῃ Ν. : [ἢ6. Θδαϑίογπ 

Ὀογάοσ νας ἱπάοβηϊία; δπὰ τὸ πογίπογη δηά βουΐπογη τνότὸ 

βυδ)]εοῖ ἴο ὀχρδηβίοη δηά σοηϊγδοίϊίοη δοσοοσζάϊηρ ἴο {πὸ ροννοῦ 

οὗ ἴῆς Αταπιδθδηβ δπὰ Μοδθιὶΐθβ γεβρεοίνοῖγ. ὙὍὙῇδ σουπίγγ ἴ5 

οὐ ὈΥ ἴπ6 ᾿αὐοῖς (πιοά. Ναῆγ 6Ζ- Ζεγζα) ἱπῖο ψνῇαΐ 5οπῖε 
ὉΌΠ 1 4] νυτιῖοτβ ἰοοϊκεα Ὡροῦ 85 ἴδ 6 ἴννο ἢαῖνεβ οἵ αἱ]ο΄' δά ([ο5. 
125. δ τ4181 Ὁ, 413); δηά [86 ἴαγπιβ “" ΪΔηἀ οἵ ΟἸ]ε᾽δά,᾽ ““τηουη- 
ἰΔἴη5 οὗἩ (Ἰο᾽ δά," δ οἴδηῃ υβϑοὰ ψῆθη {πΠ6 ψυῖοσ μ85 πιδίηϊυ, 
οἵ Θχοϊυκίναϊγ, ἰῇ πηπά εἰἴΐμποῦ οπς οὗ {π656 ἴννο δαῖνθς; 50 

ΟἸ ο΄ δά τοΐεγβ ἴο (86 ἰδαηά Ν, οὗ Τδὐδοϊς ἴῃ [ο5. 17} δ᾽, ἴο {ῃ6 
Ιαπὰ 5. οὗ α οἷς ἰπ 05. 1335. [Ιπ τΠ6 ρῥγεβεηΐ οπαρίοσ 1 ἰ5 

υδεα ἴῃ Ὀοϊῃ οὗ [Π686 {᾿π||ἰεα 56η565. Ηδτγα δηά ἴῃ ν. 3 (ςρ. 
Ὠι, 412) τὲ γεΐδγβ ἴο ἴπ6 ἰδηά 5. οὗἩ 7ανδοϊς ; ἔογ {π6 ἴονηβ 
πιδητἰοηδά ἰη ν.δ 5.5] δΔηά [ἢ ἰογγΟΥΥ οἰβαννῆογα δϑϑρηδά ἴο 
αδά δπά Κευδδη ἰδῪ δηςγεῖγ βουτῃ οὗ {Πδῖ γῖνεσ, Βαῖ η ν.8 

ΟΠ]ο δά πιοθδηβ ἴπ6 οοιυηΐίγΥ Ν. οὗ {π6 Δ οϊς." Τῇα δποϊθηϊ 
ΠΆΠῚΘ 18 ποιν οοηῆηξά ἴο ἴπ6 [εδ6] 1Δὰ 95. οὗ [Π6 Νδῆγ 6Ζ- 

Ζετγκᾷ δηᾶ ἤξαγ 65-54]1ῖ.---- 726 ἰζείγιίο τας α αἰξείγίοξ 707, σαΖ{6] 
αἰἰε δα, Ἔϑρϑοΐδ!ν βουΐζπογη Οἱ δά, {Κ ΜοΟΔΡ 511} ἔαγίῃοῦ 
βουΐῃ, τνᾶς οοϊθ γαίαα ἴῃ δηοϊθηΐς 85 ἰἴ 5 'η πιοάδσγῃ {ἰη16ς ἔογ 

15 οδἰι6 ; 566 Οδηῖ. 41 6ῦ, Μίο. γἱβ, τ: Οἢ. 59, Α πιοάδγῃ 

Ατγδῦ βϑαγίηρ τιη5, “Ἴμου οδϑηϑσίὶ ηοῖ ἢπά ἃ σουηΐγυ [πὸ (ἢς 

Βεῖκα' " (6. ἴ88 σουηί Ὀεοΐννεθη δ οἷς δηὰ Αγηοη) ἔογ 
οδἰι6 δηὰ βῃεοροῦ 

Ν. δηὰ 5. Οἰἰεδά αἰ δεν βοπιενπαὶ ἴῃ οπαγδοῖοσ ὙὍης ἔοϊονίης 
βοηίθηςοβ ἔγοαι α. Α, δη} 8 ΖΔ Οεον. (Ρ. 522 8.) Π᾿ι5ίταία {πΠ18, δηά 
νἱν!αγ ἀερίοξϊ ἐς ῥγοϑεηῖ σπαγδαοῖοσς οὗ ἴῃς σουηῖγυ ἀεϑιγεα Ὁγ δυδδη δπά 
αδά. ““Οἰϊεδά, Ῥεΐϊψνεεη ἴῃς Ὑαγπιιῖκ δηὰ ἴπ6 Ια οἷκς, μ45 158 τί ἄψοβ 
οονεγοά ὈΥ ἕογεβίβ. . .. Τῃε6 νϑ]]εγ8 ἤοϊά ογοπαγὰβ οὐ ροπιδεργβϑηδῖοϑ, 
αρηϊοοὶ, δηά οἷϊνε; ἴπδτὰ ἅττα πΊΔΩΥ νπεγαγάβ, οα {ἢ ορεη ρΪδίη5 αγῈ δεῖάς 
οὔ τυνῖῆεοαιϊ δηά πιδΐζο, δηδ {πε ἔδνν πῆοοῦβ αγὸ γί οἢ ἴῃ ἔγαργαηΐς πεγῦ8.. ... 
δου οἴ (ἢς ΙαὈδοϊκ, ἰπΠ6 ἔογεπίβ ρυδαάυδηνγ οεαϑς, δηὰ Απιοη δηά Μοαῦ 
ΑΤῸ πιοϑίγ Πρ, θᾶγα πιοογβ. . . . Μοζγε ἔδπιουβ ἴἤδη ἴῃς {11} οὗ ἘδϑίεἊγπ 

“6. Α. ϑπήι, ἰδέ. Οδορ. 534 ἴων 548 [.; Βυδ], Οεορ. 45-48, 119-122; 
σΒόγης, τί. “"ΟἸΠ]εαα" ἴη ΕΔὶ. 

{α. Α, ϑπιίιῃ, 27 .εέ. Οεορ. 524, εἰϊεα ἔγοῦλ Βυγοκῃαγαάς, Ζ7Ζγανεῖς ἐν 

5» γία, 369. 
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Ῥαϊεϑιῖπα ἴ8 Ὧοςγ ραβδίυγεα. ἵνε ραϑϑεά ἰπγουρῆ δὲ (86 πεῖρδὲ οὗ (δὲ 
Βῃορδογαὰ 5 γεᾶγσ. Ετοηι ἴ86 Αγδδίδη ἀδβογίβ (π6 Βεοάουϊΐῃ τνεγὰ βιναγηϊίης 
ἴο ἴῃς ἔγεϑῇ βδυπιηεγ μεγθαρα οὗ (686 υραηάθ, Ἄν βδῃοιϊα πενοῦ Βαανα 
Ὀαοϊενοα (πὰ δπιουηὶ οὗ τῃεῖς οςῖκβ δαὰ τῦὲ ποῖ βεε, δπὰ δἰἱεμηρίε ἰο 
ςοουηΐ {Π6Π|. 9. . . Τα Βεάουΐη δὰ 4150 σζϑην δϑῆῇδερ δηά ροδίϑ'. Τδα 
Πεογάβ οὗ 6 5ει {ἰδ ᾿ημδῦιίδηΐβ τναγα 8111} λοόγὰ ὠυπιογοι8ϑ. ἴῃ Μοδὸ (δες 
ἄυκὶ οὗ (ῃ6 τοδάβ θεδγβ δἰ ποδὶ Ὧο τιαγκ5 Ὀυϊ ἴποθϑς οὗ ἴδῃς ἔεεϊ οὗ βῇςεςρ. 
ΤΠ6 δοεηα5 ΨΠίοἢ ΤΠγοηρ πηοβὲ οὐὔῦ ΠπιδυοΎΥ οὗ Ἐδϑίεγη Ῥαϊθϑιίης ἀγα. . . 
τς σἰγεδηβ οὗ Οτεδὰ ἴω ἴπε εαὶ οὗ (ῃε ἀδὺ τυῖϊ {μ6 σδίι]6 βἰδησϊΐηρ πῃ 
(ἤδη, οὐ ἴῃς Ἔδνεηπίηρβ ἤθη νὰ 5δῖ δἱ ἴῃς ἄοογ οὗ οιῦς ἔδηΐ ἢδδγ (ες νἱ]αρ 
νΕ]1, ἀπά τνουϊὰ ἤεας {πὰ βῃερῃογαά᾽ 5 ρίρε δι αν, δηά (86 βῆεερ δηά 
γοδίβ, δπὰ οοὖνβ ἢ ἴπ6 Βεανυ Ῥε115, νου Ὀγεδῖς ονοῦ ἰπς εἄὖρε οὗ {ῃ6 
ἈΠῚ, αηὰ οοπια ἀοννῃ ἴῃς 5δἷορε ἴο νναὶὲ (δεῖς ἰυγῇ δὲ ἴπ6 ἔσο ρῦϑ. Ονογ 
]ογάδη ννεὲ νεγε πέανεὲσς ἰοὴρ ουὔϊ οὗ {μα δουηά οὗὨ (δε ἰοννίηρ οὗ οδιί]ς ος οὗ 
ἰῆς 5ῃβερδογα 8 ρίρε." 

Ὁ. Ορ. 41125. 188 ([Ρ᾽).---8. ΤΠ πἴηθ ἴονψῃβ βεγα Ἔεπυπηθγαίεα 

τα 811 αρδὶῃ τιδητοηδά ἴῃ ν. δε δδ, τυεγα [Π6 ἢτδὶ ἔουγ δὰ 
αϑϑίρηῃβά ἴο (δά, ἴῃς ἰ.5Ξὲ ἄνα ἴο Βουῦοη. Εἶνε δά! οηδὶ 

ἴοννῃβ ἀγα ἴμεγθ πιδηξοημδα (ἔουγ αδάϊθ δηὰ οπα Ἐδυθθηϊε). 
ΤὮς οτγάδγ ἰη νοῦ (Π6 πδπιθ5 σοπιίοη ἴο ἴδε ἴνο ραϑβδαρὲς 

6 πιοηςοηθά 15 ἴΠ6 5δπ|6, Ἔεχοδρίῖ ἴπδὲ Ὀιθοη (ποτα ργοόδάες 

“Αἴδγοιῃ δπὰ διθπιδῇ ἰο]]οννβ ἰηϑίθδα οὗ ργεσδάϊηρ Νοῦο δηὰ 
(Β4. 41) Μεΐοῆ. Τα ἔογπιβ οὗ ἔννο οὔ ἔζγβθα οὗ [88 πδπ165 νϑῦγ. 
Θοπι6 οὗ {π656 ρίδοα οεγίδι ηἶγ ἴδῪ 5. οὗ 6 Ννδαγ Ηεϑρβη, δηά 

411, ἀρραγεηίίυ, 5. οὗ ἴῆς Τα θοῖς. 566, ἔυγίπογ, οηα ν.δ8. 88. 

Με ο"ἾἹ ἃ ἱταῃβογίριίομδὶ Ἔῦγοσῦ ἕογ Μϑΐοη.--,. ΤΠ ἰδηά δἰτεδάγ 
σοοηαυδγαά, ψ ΒΙΟΒ ᾿ἱποϊυἀοα τῃς ρίδοθϑ βρϑοϊβεά ἰη ν.ϑ8, 15 ϑδυϊῖ- 
ΔὉΪς ἔογ σδίεε.---- 7.6 αν τολίολ γαλεοσὰ δηιοίθ)] ἴ6 δἰ Ἰυϑίοη 15 
ἴο ἴῃ σοπαμυαϑῖβ στοοογαβά ἴῃ ὁ. 21 (1ἸΕ). Ὑμο πιϊχοα ίγα οὗ 
{Π15 ο. ἰ5 ΠΠποιγαῖοαά ἴῃ (Πὶ5 ν. : δεζογε ἐλθ σοπργοραΐίον (15 ἢ.) 
ΟΥΓ 15γαθὶ 15 τοτηϊηϊβοθηξ οὗ Ῥ, δὰν δογυαηῖς (3149 πη.) οὗ ΤΕ, 

δηὰ “»εἶζε (37) 15. ποννῇθγα οἶδα υβεὰ οὗ ἴπθ αἰνΐπα δοίίοη ἴῃ 
σοπαποϑῖ. 80 ν.Ὁ δᾷὰν Ξογυαρές 6 ἱπιπχεαάϊδίοϊν ἔο!] οννεαά ὉΥ 

1{π6 οπαγδοίδγιβεϊς ρίαν ρῆγαβα ΠΙπδθ 207 ὦ 2ο55θ 55:07: (2.0.1. 

133, ΠΟ. 22): ἸΠ ΝΥ 20 πα Καυοι, οοσυγϑ 21 {ἰπ|65 ἰη [Ε,) οὔσα 
ἴῃ ὮὨ, πενϑῦ ἰη ΡΒ (ΓΗ. 41). 

θ-15. Μοβο8 Ὁρυχαϊὰβ αΟδὰ διὰ Βθυῦθη τὶν 801838} α18- 
τορασχὰ οὗὐἠἨ ὕμθ σομηλο ἱπύθχοββ οὗἨ [8Γ868].---6. Μοβθ5 υπάοτ- 
βίαπαάς [π6 ργοροβαὶ οἵ δά δηά Ἐδυῦεη ἴο ἱπιρίν ἃ ἀϊβγεσαγά 

ἔος {π6 υαπὶῖν οὗ ᾿ϑγδοῖ ϑιπηΐαγ ἴο πὲ νυ νοῦ [ἢ6 {γᾶπ5- 

]ογάδηϊο ἔτθεβ, Ἀουθθη δπά Οἰείδά (Ξ (δα), ἀγα υρδϑτγαϊ δά 
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ἴὼ 1πΠ6 βοηρ οὗ ΠὨεῦθογδῃ, ἃ. 517.---. ἸΡλόγο 76 ὧο νό ἀἶε- 

εομγαρο ἐλ λσαγί)ῇ Οὐ τΠ6 νῦ. ἐδ), 566 32ο5 ἢ. Τῇ ρῆγαβε 

25 ΝῸΠ 15 τεροδίοά ἴῃ ν.9, Ὀαΐ 15 ρεουϊαγ ἴο 18 ομαρίεσ. ὙὍΒὲ 

οσοηϊοχῆ, Θβρϑοίδ!γ ἰη ν.9, βοπιεννμαῖ ἔανουγβα ἴΠ6 ἔγαπϑίδίϊοη 

πὲ ρίνεη. Βυῖ {11ὸ γα] τπθαπίηρ οὗ ἴπΠ6 ρῆγαϑα πιδῪ γδίδβεγ 

Ὀς ἐο οῤῥοΞξα ἐδλθ λθαγέ οὐ αἷδέογηπεμαζίονι.---8. Τάμς ἀἴζηῖ νοι» 

,)αελε»95] Τίια βρὶθϑ ὉΥ {[Ἰοῖγ δν}] γαροτῖ ἀϊδοουγαρεά ἴῃς ρεορίε 
ἔγοπι ροϊηρ ἰογιναγά ἴο δπδδῃ, δηα 50 ργονοκεά ΥὙδῆνε᾽ 5 

νυγδῖῃ : τῆ6 Εαουῦδοδηϊῖε5 δηά αδάϊἴοβ, τ {ΠΕΥ βυσοεδοά ἴῃ ἕυγη- 

ἱηρ ἴπ6 ροορῖίςα ἔγοπιε. {πεῖς ργοδοηΐ ρυγροβα ἴο οἵοββ ἰογάδηῃ, 

νου ἃ 94}1 ἄοτνη οὐ ἴπ6πὶ ἃ ἔυτίπος ρογοά οὗ νναηδεγιηρ (ν.}40). 
-8-18 συιπιπιαγῖσ68 Ο. 12 ἴ.-- άθη 7 σεπέ ἐλονε συ» Καΐσοε}- 
Βαγπεα]ῦ τ53390 (ἸΕ). Τα ἔογπι Καάοϑῃ-Βαγποδ' 15 οί εῆν υϑεὰ 
ΌΥ νηϊΐζογο οὗ ἰῃς ευϊεγοποπλῖο βομοοὶ (Πι. 119 χῖβ οὗ", 705. 
1ΟἹἹ 145}; δηὰ αἶβο ἴῃ 345 -Ξ  [05. 1531.---70 “66 ἐλ ἰαπη7 ν.3; 
ορ. 14᾽85 (ἸΕ); οἵ. 122 (Ρ), Πὲε. 133.--9. “γν4 ἐλιον τοομέ τῷῦὸ. ὠἰπεΐο 
ἐλε Ἡγαάν Ἐελοοῆ 1431}. 85. Ὁ, τ3.. 10. 4» 476 φαγε, σανέηρ) 

Ὁϊ. 1388, ἔογ ἴδε οἴῃ, 566 145:5.5.. 11 2 γορι ᾿ποϑρεῖν γεαγς οἱά 

απ τῤτοα»] 1439 (Ρ].---7λ6 ἰαπα (21) τολίολ Του; δισεαγεςί 
ὠρπΐο Δόγαλαν», τιγιέο κααο, απ ττιίο 7αοοῦ] Ορ. 1115 ἡ. ; ἴῃ {πΠ6 

ΡᾶΓΆ11ε]5. (1433, Θὲ. 155) δ, δἀπά πὰ βυπιηχαγιΖίηρ “ ([Πςἰγ) 
αι τ5 " ἀγα .564.---2εοατδο {06} )οἱοτυο ποέ γεν αὐορ 276] 

1455 (Ρ..}}1. ποῖο).--194. Τρ. 1489; οἱ. 143), Πε. 188... (Οὕὕαὔἱοῦ {λ6 

σοη οΥ 7οῤῥηωμηολ ἐλ6 δηΐδσίε] 705. 145. 1 1 (Ὁ). [πη Ρ (153 

4419) ΟΑ]οῦ 15 ἃ [υἀδδμὶῖϊθ. Τῆς οοπηρξοίίοη οὗ Οδ]᾽εῦ- Κα Ζ 
1ῖ5 Ἔχρίαβϑϑά ἴῃ ἴΠ6 ϑδγί6ϑὲ ταξαγθησα ἴο (δεν (ΤυΔ. 113).--- 
18. ϑυιηπιατν οὗ 14535.5,- 45ὼΔ σα δεα ἐλόηε ἐο τυαηπ 67} ἴοτ {ῃς 
νΌ. ὮΣ5 ΟΡ. 2 5. 1539, δΔηά [Π6 υἱὲ οἵ {π6 Καὶ ρατγί. (}2) ἴῃ ἀπ. 
412 οἵ Οδίη; 8566 αἷϑο 1452: ῃ,-- -18. γλϊολ σα ἐλαΐ πολίολ τας 
ουἱὶ ἐμ ἐλ ὄνος 97 γαλιοολ) ἃ ρῇταβε ννῃϊοῖ “ ραϊηεα οὐυγγεηου 

ΓὨγουρὴ Ὠι.᾿" δηά 15 ““γᾶγβ, Ὄδχοδρῖ ἴῇ ραϑϑᾶρδα γι ὑπάεΥ 

115 Σηπεηοβ ᾿" (Ὀγίνογ, ΦοιΖ. Ρ. Ιχχχὶϊ, πο. 40).---14. 44 δροοί 
ΟΓ εἰρη εῖ πιθρ] ΓΑΔ ΤΙ οσοὰτβα ἤδγα ΟὨΪΥ ; {πὸ Π3 1 (1 5. 233) 1 15 

ἃ ἀοτίναίϊινα ἔγοπι ΠῚ, νΒΙοἢ ἔγοααδηῖθν οσουτα πὰ {Π6 ρῆγαβε 

“Β6 ἔγα {{π| δηα πλι1{101γ."--1ὅ. 2. {κ6 γουγ ἐαϊῃοτβ, γ6 ζμγη 

δαοῖ ,»Ὄνι γοἰοτοίμερ ὔζγα (ΤΙΝ ΔΊ , 85. 145), απ 11ὲ ἀραῖτι 

85 Ὀεΐοτα ἠσαυὸς ἐλδηε ἐρ ἐλ τοϊαδγηιθδς, ἐλθη γὺ τοῦ εοέγον ἐλὲς 

«οὐοίο ῥοολίσ. 



ΧΧΧΊΙ, γ--2ς 431 

4. ἽΚΌ ΟἸΧΡἾ νὸν ινΑταγ τεηιονοά ἔγοπ 5 "25, δηά 204: 181» ἀεγῖνεα του, 
ἃ ἀϊβογοης βουτος (Ὠ)].). Ὀχν 20 δὲ »εέρλίγ, πωρεόγοιϑ, 15. τιοῖ ἰηΐγοαυδηΐ [ἢ 
] δπά Ὁ, δυὲ πενογ οσουζβ ἴῃ Ρέ : ΓΗ. ς9)5.--- 3 }Ὸ Ὁ.Ρ5] ΞΞ- ΡΟ γὴν ν.“: ορ. 
241} ἢ,---3., Ὠ2Ὁ] (πα Σεβαμα, 58 ποῦν, δηὰ 80 εἰβεινβεγε ἴω 38.---ἄ Ἴ2}»}] ορ. 
419 η.---ἰσν ταῦ 550] (ὦ “5. “σ' 53 Ἴο0.---Ἴ0. ηκ ἽΠῚ] ν᾽; 1Ε᾽8 ρῆγαϑβε (111η.); 
οἴ. χρὴ Ὠὲ, 1τ8.,--τιο πὴ ΟΥ3] 705. 149.---11. πῦγου. . . 132] (ἃ -ἰ οἱ ἐπιστάμενοι 
τὸ κακὸν καὶ τὸ ἀγαθόν : ορ. Ὀϊ. 15 10.---1ᾷ, πιδοῦ] ταῖβες περῦ, βίῃος πβὸ 2 
αὐά, ἰ58 ὈΔαϊγ βυρροτῖεά ς α.-Κ. ἰοοἰηοίς ἰο ὁρἄ. 

16-19. Τ0 Θαἀ 68 δη ἃ ἘΘΌ θη 068 ΘΧΡ]Δ]Ὁ .---  ανίησ πιδάς 
τπεῖγ Πουβομοϊάς δηὰ τποῖγ σδίι]α βθουγα ἴἢ ἴῃς σουηΐγν οὗ {Ποῖτ 

οδοΐοα, ΠΟΥ ἀῇα γεδαὺ ἴο δϑϑῖϑῖ ἴπ6 οἵποῦ {065 οἡ ἴπῸ ὟΝ. οὗ 

]ογάδη {1} τπ6 σοηφυδδῖ 15 οοπιρίοῖ6.---16, Απα ἐλφν ἄγοιτο "σαν 

ο λήρι] [6 ρῇτγαβθ 15 υυδϑὰ ἴῃ αη. 448 οὗ δὴ δοίίοη ἰη {πῸ πηι 416 
οὗ ἃ οοηνεγβδίίοῃ : ορ. ὅπῃ. 2751 455.--- λεγο 5] ατα ὑτγοῦ- 
ΔΌΪΥ Ὀυ11 45 ἴο- ἀδ πλοῦ ἔγεαυθηςγ οὗ βίομαϑ ρἱ] ἃ υρ υυὐἱίποιϊξ 
τιαογίδγ ἤδη οὗ νοοάδη κἴαϊκος: Νοννδοῖκ, 2768. Ανολ. 1. 226.----- 

17. 17 τῆς υδοιϊοπδθϊα ἴεχὶ οὗ 38) δα τοϊδιηϑά, ἴπ6 γί ννοτάς 

5ῃουϊά Ῥς τεηάογαά, Ἐν» τοῦδ ἐφωΐῤ ομγεείσες λαςίοπέηρ δοογο ἐλ6 
ολεάνεη οὗ 75γασί. 

90-82. Μοδβθ8 δοοϑρίβ 188 Θχρ δη δ. 0}.---90. Βεόγε γαλιοολ 
ἐο ἐλε δαί16] ν.51. Ὁ. 705. 4α'8; ορ. δείογε γαλισελ, ν. 14: δὲ, ληά 
ἴον ἴῃ6 δποίβπξ σοποορίΐϊοη οὗ Υδῆννεῖ 85 ἃ ἀοά οὗ δαΐ65, 566 

2119 η.---21. σε 576 (Ὑδμν ΘΟ) αἰΐεβοςοοες ΔΠὶς ἐπορεΐος (οΡ. 
7υά. 581) δοογε Η] ἴα νΌ. ΦΥΉ ὁ σαμδο (οἴ 6 Γ9) 9 2 5:65ς5, 
ἕο ἀΐεῥοςτοςς, οὐ ΓΒ ΝΟΥ ἔγοαυσηῖν ἰῃ Ὁ ὉΠ ὙΠ εἢ 85 50]. 
δηά τῃ6 Οδηδδηϊί68 85 οὐ. (6... Ὠ τ. 438 9“ 1133); 566 Ὠγίνεγ, 
εωΐ. Ὁ. ἰχχῖχ, ἢ. 10).---22. Ζλθη αὐεγιοαγας 506 γπᾶν γείμ»π) ἴο 
γουτγ Ποπια5 Ε. οἵ ]ογάδη ; Ἂρ. ν.Ἷ8,---Α4 πο δ φμΐί ὁ οδἰζραξίον αἱ 
ἐλθ λαπαῖς οὗ αλλ σπᾶ 7γαοῆ ἴον )Ὅ) ταὸ. φεζί 977 οδΙἐριαζΐονι, 566 

Ὡς. 245; δηά ἔογ [Ὁ τ (Π6 ταγα βεηβα οὗ σέ λό λαμάᾶς οὐ, 1 ἐλ 
ἡιάρτποηέ οὗ, 566 ]οῦ 417: ΒΏΒ. ςγοῦ (Ὀοξίομ,). -- 28. Ατιοῦυ 
ἐλαξ γον οἵη σλαΐὶ βηθὺαῖ γο} ἴογα 5, 88 ψὸ ββουϊά 5αὺ, τὸ 
δϑοδρίηρ ἴα οοηβεαυδηοαθβ. Βαυΐ {π|π6 [π6 ουτβα, δηοίπογ οδιιϑα 
οὗ οδί απ (566 ου 225), βἷη 5 πεγὸ γεργεβεηϊδά 45 ροββαεϑϑίηρ 
δ ἱπάεροηάεηϊ οχίϑίθποα δηδ δ0]6 ἴο Ἄοχαςῖ 1ϊ8 οἵνῃ ἄτα; ορ. 
6. 47.--294. 7Ζλαΐ τολίολ λᾶς ροηθ ,ογέλ ὥοηε γοι» »ιοιΐλ νὸ 
«λαλ 26»70»»}) 30 η.---ὃ“ὅ. Μῦν 10» ἴῃ ἔογωαι ("Σ 1) τυ (Πα 
βίην. βυῆχ, που ρ πλοῦ [ἤδη οπα τῇ βρεδκίηρ ; 50 οἴϊεῃ, 
6.5. αη. 249 (Κόη. 111. 2447 Δ). 
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11. γδ) 418 α.---οὐη] 15. ἐχρίαἰποά 88 ραγί. ρβᾳ558. (ορ. 6.-Κ. 722), οἽἋε 
«οι. (Βαγί, Ν,)]8. 124ε) οὗἩἉ σὴπ ἐο λαξίεῃ. Οἰῃογβ (δἴϊεσ Κη.) επιεπὰ ἴο αι σον : 

ςμ. ]ος. ι,6 4.3 .--κ ᾿σκ 1] σα. 285, 15. 6}}  (αἴνναγβ στ ρῇ.).---18, σαι] 
ερ. 4155 415 (Ρ)ὴ, 15. 142 δηά (ταί μεν αἀἰβογαη! ] γ) κεν. 25 (Ρ), ΕζΖεῖκ. 
47.521.---19. γπ2) κὉ} (ἢἰ58 δθβοίυϊς υϑὲ οὐ ὅπ) 18 ποὶ ἐουηά ἴῃ ΤΕ; ἴῃ Ὁ ὃ 
οὐουῖῦβ ἴῃ 183 γα, [ο05. 165 199.---280. Ο.-Κ, τι: ἢσκ ἰ5 υϑεά ἴΠυ5 δέξεγ 
νῦ5. Π1κὰ »͵λΡ᾿ δηὰ ΠῚ οσοβϑίοηδ ἴῃ εαγὶγ (Εχ. τι}, Ὀυϊ “ὙΠῸ στονυνσῖα 
[τοαυδηον ἰῃ ἰδῖς ΗἩδςεῦτενν " (ΒΒ. 822, ἱορῚ).---2 8. Ὁ5κ)Υ] ργοῦδ ᾽ν ἃ τε σε 
ἐαῤδμς οσαἰανεὶ ἴον ὈΞκΥ (5); Ὀυϊ 5866 Κδη., ἰϊ. 47.---28. ἜΚ] 5. τιον ,--- 37. 
κϑχ [5] 418 η.---3Ξ0. ᾿πΜ|}}} Οὐ {πὸ ἔογηι, 58εὲ Ο.-Κ, 68. Τῆς Νίρἢ. ἱπ ἘΠ ϊς 
56η96 (εΐ. Οἡ. 22}3) 15 ρεουϊατ ο Ρ; 86ες ἡ. 5.4.0 475, 705. 229. 191, Βεέοσε 
ἩΠῸ Ο ἰηβογίβ διαβιβάσετε τὴν ἀποσκενὴν αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὲ 
τὰ κτήνη αὐτῶν πρότερα ὑμῶν εἰς γὴν Χαναάν.---3.2. ὉΠ)] 9, 45 ἴῃ {ἴΠ6 τες ἴεν 
Ραβϑϑᾶρεβ ἴω ἴδε Ῥεδηΐ, ψογε 38 85 (5 αὈ γενεά ἔογηι, γεδ 8 ὍΠΌΝ. ---- 
Ὁηκ] ἴοσ πκ υβεά οὗ ννμδὶ 8 ἰω οὔθ᾽ 8 ροβϑεϑϑίοῃ, 8ες τ. 27}8, 1 5. οἵ. 

838. Τηΐδ ν. ἀρρϑαῦβ ἴο ὃ 8 αἴθ ἱπίογροϊαίίοη. Εοτ τ δ 
μα εισιθα οὗ Μαηδβϑϑοῦ βυδάξηϊγυ ἀρρεδγβ δἱοηρβίάς οὗ αδὰ δηε 

Εδυῦοα; δηά ΜοββἝβ, δϊογ τοι !ϑηρ ἴῃ 6 σοι ΠΥ ὑπάδὺ σοοη- 
ἀπίοης ἴο Οδά δηὰ Εδυρδη, δηὰ ομαγρίηρ οβῆυδ δηὰ ΕἸεΘἰαΖᾶγ, 
5 δ]εοῖ ἴο ἴπε56 σοηπαϊοησβ, ἴο ρῖνα ἴἴ, αγα ἄρρϑαῦβ ἴο ρῖνε ἵἴ 

᾿ἰπλϑεῖ τυϊϊπουΐ οοπάϊ οηβ. ΤΠα σἴοσυ οἡ νοῦ [6 τηδίη μαζί 

οὗ [6 ργεβϑθηΐ οῃδρίογ ἄρρεδᾶγξ ἴο ἢλνβ Ὀδθη θαβθα ργδβυπιδΌΪΥ 

τεραγάδα οἠΐν (6 Οδάϊτε5 δηά Βδϑυθδηϊα5 85 ογ ρΊΏΔΙΥ κει οα 
Ε. οὗ Ἰογάδη, δηά ἴῆς Μδηῃδϑϑὶίεβ 85 ἰδἴεσ βϑίἝ ]ογβ ἰῃ πὸ ἀϊδίγιοξ 

(ορ. οὐ ν.33). Θιπιας δἰϊεπιρίβ παν Ὀδθη τηδάδ οἰξενδογε ἴο 
οογγεοῖ [15 οἷο νίενν ὈῪ ἐπ6 ᾿Ἰηδογίίοη οὗ [86 ρῆγαξε “"1π6 δα]- 

ἰτῖῦς οὗ Μδηῃδϑϑθῖ᾽᾽"; 566 δβρθοῖδίίυ 05. 22; δηά, οὐ {π6 βυυδ]οοῖ 
σθησγα γ, Καθ. ΖΑ. 7774. χὶ. 4)η8-406. Τα ἰαῖος νίοδιν, {μὲ 

ΜοΞςεβ ἀεϊεγπι ηεα τ[π6 ἀϊκεγ θυ ἢ οὗἩ ἴπ6 Ἐ, ἰοσγί του ἴο ἴπ6 
Μδηδϑϑιῖαβ 85 ννῈ]]} 5 ἴο ἴπ6 σδάϊεβ δηά Ἐδιρεηϊαβ, ρρ θα 

ἔαγ πογὰ ἔγθαυθηῖγ ἰὰ ἴμ6 ΟΤ. ; 566 Ὠΐϊ. 4130. 43 2091", [05. 128 
1479. δ1 Χ1Χ..5 181-- 716 ἀίπράοηε ο δέοι) 2131-δὶ- - 7λδ κύριραἴο» 
οΥ “Ορ)] τιϑ.ϑ, ὝΠδε6 ἱπείορδηϊ οἷοβα οὗὨ {86 ν. τηδυ, ρεγῇδρϑ, 
Ὀ6 τεηάετεάδ 206 Ζαπο, αροογέηρ (0 ἐΐς οἱξίος, το (δεῖ) 
ὥἰὐεέγίοίς, ουόη ἐλ οΣ6ς ἐλγομρλομέ ἐΐδ σομη7}. 

833, Ὃ Ἴ20. ... 055] ἴον (ῃ οοοδβίοπαϊι οοσύγγεπος οὗ 1ῃ18 οἰΐοθε υβὲ οἵ 
ἴδε ργοη., ψ ὩΪοἢ 8 8ὸ ομαγδοίογϑεῖς οὗ Αγδπιδῖς, 5ες Κδηω. δ. 340 π.; Ὠσγ. 

ει. ςς. Κας. σοῃίάετβ Ὀπῦ οὐ ίη8] αηά [ἢ οἴδιυβα ηΟγ" 2 .... . ἽΣ 22) δ 
ἰηϊετροϊδιίοη. ---33. 829] ποὶ Ῥ᾽5 ννογὰ ἴογ ἰγσίδε ; 418 ἢ, 

84-98, Τ|ι9 Θαὐ᾽θ δηὰ Βθα θη 0 οἱ 0108. .---Τ Πα ἐουγίδεη οἱ 1165 
δεῖε ἡδηιϊεά [16 ψἱ πη [Π6 ἰαγγοσυ Ὀουπάεά οη δε Ν. ὉῪ ἴπ6 
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7ΑὈοῖς, οη ἰδ 5. ὉΥ ἴπ6 Ασγηοη, δηά οὐ ἴπε ὟΝ. ὉΥ ἴῃς Ἰοτγάδη 

δῃά {6 Πεδά 868. ΤὮα πιοβί βου ΠΕΥ͂Υ ἀγὰ ᾿Ασγοΐίεγ, νοῦ 15 
1 τὰ}]6, δηὰ ᾿Ὀϊρόη, νὨιοἢ 15 4 πι|ῖ65 Ν. οὗ Αγηοη ; ἔωγίμοβι 

πογίῃ δηὰ δἷβο ξαγίμεϑε δαϑὲ δα ᾿ορ θθδῃ (ε1- δε 1} 81) δΔηά (1 

ΙΔἀεπ δε νὴ Υδ)02) 4΄Ζοτ, πιο 116 θεϊννεθ τὸ δηὰ 15 
τα1165 5. οὗ 1π6 ]ΔΌΡοϊκς δηὰ πραιν δ5 ἔδγ Ε. δ5 ᾿Απιηχδη (- 
ΒΔΌθδιἢ-Απιηνδη) ; ἴῃ ἴπ6 ]ογάδη νον, βοια π11165 Ε. οὗ ἴΠ6 

οἴγοδπι, [ἰ6 Βοι ἢ. Πἰπιγα δηὰ Βοί ἢ -ἢδγδη). 

Μιυοΐ οὗ [Π15 [ογγιίογυ ἔγεαιθηῖτν ομδηροά πδησ5 ; δηά δίϊεγ 

1116 {π|6ὸ οὗ Πενία, ψῆο Ξκυράυοα Μοδρ (2 5. 82), ἰξ Ὀεϊοηρεά 
τον ἴο Μοδῦ, πον ἴο 5γδοῖ; 566 218 ἡ. 

ΤΏοτγο 15 αἰγοοὶ νι άδηςς ἰμδὲ τὸ δὲ ἰςαϑὶ οὗ {π686 ἰοννῃβ ννόσὰ δὲ (ἰπ165 

ἰη Μοδρθιίε ροββεβϑβϑίοη (Μ]. ΞΞ Μεβ8ῃδ᾽ 5 ἰπβογίρ(ίοη): ὨὈϊθδη (Νὰ 2ι3, ΜΙ." 
31. 38. 15. τοῦ, ]εγὶ 48:8. 3), ᾿Αἰασοῖβ. (Μ]Ι. 192), ᾿Ατγοΐοσ (ΜΙ. 3, ]ογ. 48:9), 
]αζεν (15. τόδ, 76γ. 4853), Ηεσῆθου (Νυ. δι 9, 19. 156. 165, 7εγ. 4835 84 ὦ), 
ΕἸ ΔΙ οἢ (15. 156 165, [ετγ. 4853), Κίγγαιίμδίηι (Μ]. 19, 7εγ. 48}. 3, ΕΖεῖς. 255), 
Νερο (ΜΙ. 394, 15. 155, ]ετ. 481. 3), Βα δ -πλεΐοο (ΜΙ, ἘΝ, 7ες. 485, ΕζΖεῖς, 2ς3), 
δηὰ δϑιθαιδα (15. 168, 7ες. 435). 

ἔνβη ἀυγίηρ ἴπ6 {ἰπ|ὰ ἴπαὶ ἴπ6 ἰογγ τοῦ γ85 δε ΌΥ τΠ6 

15γδϑῖἴαβ, {πΠ6 οὐννηογῃρ οὗ ἰπαάϊντάπαϊ οἰ[165 ομδηρεά; βυςῇ δὲ 

Ιεαϑὲ 15 ἴπ6 Ηδφῦτγοιν ἴπδογυ, ἀπά {πέτα 15 ἴῃ ἴξ ποίῃίηρ' ἰηςτγίη- 

5ΙΟΔΙΠῪ ᾿πργοῦαῦῖ6. ὨὈΐθδη, ἔοτ ΟΧαπιρίθ, 15 ματα σδάϊία, ἴῃ 05. 

141 Βδυδοηϊΐα ; 1Π6 5δπι6 ἰ5. ἔγι οὗ ᾿Αγοίεγ (ν.36, 705. 1310, 
: Οἢ. 58), υη]655 ἵνο ἀϊβεγεηῖ ἰοννὴ5 δύ ἱπιεηθδά, Ἡδοῆθοη 
15 ἤθγα Ἐδυθεηϊία, θυΐ ἴῃ 05. 2185 δαϊα. Ἐ ὙΠοτα ἰ5 Π1|16 ἴο 

σοηΐγοί ἴπ6 ὈΪΌ]Π1ο41 ἀδία οὐ ἴῃ656 πιαϊΐζογσβι. Μεβῆδ' (]. 10) 
τοΐεγϑ ἴο ἴῃ 6 ““τηδη οὗ αδα " δ5 δποϊδηξΐ ἱπμδϑιϊδηΐβ οὗ (πα ἰδηά 

οἵ Αἰδγοῖῃ (Ὀδ"»Ὁ ΤΩΝ Κγχγ2 200 Σ 18), θὰΣ ἄοαβ ποῖ πιδηϊίοη 

Καουδοη. 

Ασοοτγάϊηρ᾽ ἴο ἴῃ6 ἴπδογΥ οὗ Ρ (Ἰ]οβ. 1316. 88). (ἢ (ΓΤ ΟΥΥ οὗ 
Ἐδυῦεδη ἴᾶὺ 5., [παΐ οὗ αδά Ν., οὗ ἃ [πε ἀγαννη δαϑίινναγάς ἔγοηι 

(πΠ6 ποτγίμογηῃ δηά οὗ ἴῃ Πεδά 564; δηά 115 15 {π6 γεργαβεηΐδ- 
του οὗ τπ6 σοηνθης! οηδὶ τᾶρ5 οὗ Οδηδδη αν ἀεα δπιοηρ ἴῃς 

τνοῖνα ἰγιῦ65. Βαξ {Π6 ρΡοϊηΐ οὗ νῖενν οὗ πε ργεβθηΐ οῃδρίεσ ἰ5 

δπεϊγοῖυ ἀἰογεηΐ; πὸ 11π6 τιιηηΐηρ᾽ δαβὶ δπα τνοβῖ βαραγαῖοθς [Π6 

5. 8εε, ἔμπεδος, ὟΝ. Η. Βεηπείι 8 ἰδῦϊε5 ἰὼ Ηδβίϊηρ ϑ᾽ 228. (" Οδά," 
“Ἐξσευῦεη"), δπὰ ΗἩ. ΧΡ. Ηορ "8 αἰδβουδβίοηβ ἰω Σὲ (Οδα," ἢ 12; 
“ἙἘδυῦεη," 8 2. 14). 

28 
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ἔπνο ἰγ065, ἴογ [πΠ6 ἔνο ἴοννβ {πὶ [16 {γί παςὲ σου (Δτοῖδτ 
δηά ὈιθΟοΩ) δηὰ πὰ ἔνο ἱγίηρ ἔαγίπεσε πογί (]ορ ὍΘ ἢ δπὰ 
]α'Ζετ) αγὸ δἰῖκε αδάϊ(α. 

ΤὮε βανεγαΐ ἴοινηβ αὐτὰ πιεηϊοηδά ἰῃ πο ἐχδοῖ σδορύδρἤιοξὶ 

ογάδγ, (πουρῇ ἴΠ6 αδάϊα ἰοννη5 211] ἰηἴῖο στουρϑ (5., Ν.Ὲ., Ν)ὸ.)- 

ϑιδγίηρ ἴῃ {6 ἔα 5. ψἱ Ὠίθοη, ἴδ6 [σὲ ργοαβ Ν. ἴο ̓Αἰδγοίξ, 
{πδη ἔωγίπεσὶ βουϊῇ ἴο ᾿Ατοΐδγ; ἱξ ἴἤδη πιοηοηβ τπ6 ποτίἢ- 

εδβίδγη ἴοινῃβ [αΖοῦ δηὰ Ἰορϑομαῖ, ἤθη μοβα ἱγίην ὟΝ. ἱπ 
πῃ6 ἰογάδῃ νδῖϊεγ. Αραδαΐηῃ ἔγοηι Ἡδθηδοη (ν.5) 1 5. Ν.Ε. 
ἴο ΕἸεἰ αἰεῖ, Ὀυξ (ργοραῦ}γ) 5. ἴο Κίγγαιμαίπι : Β΄ αἱ -πιεΐοη, 
1πβουρἢ Ιἴ βἰδαπάβ Ὀεΐννεοη Νεοῦο δηά δι πιδῆ, ἰᾶῪ 8. οἵ οί. 

Α 5ἰπηῖας ἀϊογασαγά οὗ σοοργαρῃιοδὶ ογάσεγ πιδὺ Ὀ6 ἑουηά ἴῃ εΓ. 

4885.. [ἐ γϑηάογβ ὄοχδροῖ θη βοδίίοη αἰ: σα. 
84. 454 ἐλα ολέϊάγον οΓ Οαα διεΣ ἢ ἐ.6. του], οὐ τεραϊγεὰ 

{π6 οἰἴ165 ν Ὡ]Οἢ δά ευβεγοά ἴῃ (ἢ 6 ργοσθββ οὗ οοπαιιδϑῖ: [(δϊ5 

ἷ5. ἃ ἔγθαυδηξ πιοδηϊηρ οὗ Π)2 ; σρ. “ΔΑηά {πεδῪ 51.411} ὈυΣ] ἃ ὰρ 
(221) [6 δηοΐϊδηΐξ γυΐη5,᾽ 15. 5813 61; “1, Ὑδῃιννεῖ, μαναὰ γεῦυῖ 

(1,532) ἰπδὶ πο 85 ρυ]εα ἄοινη,᾽ ἘζΖεῖς. 4,4655; 566 δἷϑο, 
διρ.,ν 1 Καὶ. ι6ϑν, Απὶ. οἷ, 90 ἴῃ Μοβδδίῖίς, Μεβῆα 8δγ5 (1. 9), 

(41 τοῦυε (31) Β4΄ 4]- πλοίου," δηά (1. 27) “1 τοῦυε Βοιἢ- 
Ὀαπιοίῃ, ἴοσς 1 μδὰ Ὀδθη ρυϊ]δά ἀοινη.᾽ Τῇ Ὀυϊάϊηρ Παγα 

ἰηϊοηδοα πιὰ δα αἀἰβεγεηΐς ἴγοπι παῖ οὗὨ ν.δ 39. τὴῃ6 ττίϊοτς 

α΄ αἰβεγοηΐῖ, δηά ἤᾶνο αἰ δγεπὶ ργοοαθϑϑεβ ἴῃ πιϊηά.--- 2685] 
5 ἴῃ6 πιοάδτῃ 2 λέδᾶη, 4. ταῖϊεβ Ν. οὗ Αγηοη (2189 η.). [Ἢ 
43" 186 ἴογηι ὨϊΌῬδη-ρ δά οσουγϑ; [86 ἔΏ 16 Γ παῖς ἰ5 ον ἄθησα 

οἴ πὸ σδάϊϊε ροβξβδββίοη οὗ ἴπε ἴοννη.-- -4,ἀγδίλ) ν. δὶ; ΜΙ|οὌοῖος, 

ΤΏΘ πᾶπὶῈ ΠΊΘΔΠ5 Ο7Ό105, Δηα νγὰβ ρίνθη ἴο βανογδὶ ρίδςθϑ ; 

Δποίδοσ οἡ {π6 Ε. οὗ Ϊ]ογάδη 15 πιθητ᾿οηδα ἴῃ [πες παχί ν.; δηά 

γα, δὲ ἰεαϑί, οὐ ἴπ6 ὟΝ. οὗ Ϊοτάδη Ἔχιϑιθά---ἶννο ἴῃ ογ οη ἴπ6 

Ὀογάετβ οἵ Ἐρῆτγαϊπι (]ο5. τ6ῖ 1 δπά ομο ((Αἰγοίῃ- 6: ἢ- 040) ἴῃ 
]υάδῇ (1 ΓΟ. 258. ΤὭς πδπιὲ ξυγνῖνεβ ἴῃ ἴ[η6 πιοάδτη ᾿Ατιᾶτῶς 

νυ] οἢ 1165 ἀθουϊ 8 πι1||65 ΝΌΟΝ. οὗ Ὀμΐθᾶη. ““Οη 7εδεὶ (Μι.) 

᾿Αἰἰᾶγβ γα ἴο ὃε ἔουπά [πΠ6 σοηϑίἀογαῦῖα στυϊη5 οὗ ἃ ἔογπΊο 
ἴοννη ᾿Αἰάγῦβ, ψβεποθ ἴῃ6 πιοιηίδίη ταοεῖνοα 15 ργαβθηῖ 
πδῖιθ." Ἐ Ηροτζα δηά ἴῃ ν.ὃ ᾿Αἰᾶγοδιῃ 15 πιοηϊίοηδά νὴ ἢ Πἱθόη, 
'ηΏ ΜΙ. ἀϊγεοῖν δε Βδ' αἱ - πιθοη δηά Κιγγαίμαϊπι; δηά, 
ἰμογοῖογθ, 1 πιὰ ΨΜ6]1 ἢανα οοουριοά ἰδῆς 5116 οὗ ᾿Αἰιᾶγᾶϑ5.-- 

5. ΘερίΖοη, ἀείσφη, ἰἰ, 242, σρ. ἵν. 4382; Τεγίϑίγαπι, οαδ, 271--276-. 
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““1»δ Φ») ἴῃ. αἀὐά!οη ἴο οης ᾿Ατοίεγ οὴ ἴπε ὟΝ. (1 5. 4,035), ἴπ6γὰ 
νέα ἵνο ᾿Αγοίοιβ. Ε. οὗἉ ]ογάδη; οὔβ οὗ ἴπεβ6, ἀδεδου θεά ἃ5 

«« “Ατοΐ δῦ, νοῦ ἰ5 οἡ {πε οὐρα οὗ ἴδε Νναάυν Ασγποη,᾽ κίοοά οὔ 
11:6 5116 οὗ {π6 γυΐης οὗ ̓ Αγδ ν, Ἐ πο ἢ 116 οη πε Ν. Ὀδηΐ οἵ [Π6 
Ατηρ ; [δ οἴποῦ 'Αγοεγ [δ΄ “" Ὀεΐοτγε (,.6. Ε. οὗ αθθδῆ," δηὰ 
τμογαίογα, ΝΟΥ ποῦ ἔχ Πογ Ν. ὙὍὙδΠα δοίυδ] 5ἴα ας ποῖ Ὀδθη 

:ἀθηςῆεά, [Ιω 708. 1416 5 16 κουΐπεγῃ ᾿Ασγο δῦ 15 ἀοςογ θεά δ5 
Ἐδαυδεηϊΐα (ΟΡ. τ ΟΒ. 58), αηά {πΠ6 ποτίματγη 85 σδάϊϊε; Ὀυΐϊ, ἔοτ 

τοδϑοηβ βίδίεα δον, {πὶ5 15 0 διριιπιεπὶ ἕογ ἰάθη γί {86 

“Ατο ἐγ οὗ {π|5 ν. στ (Π6 πχοτα πογι πεγίγ (]οβ. 1.3525, }1υά. 1133 ἢ ; 
ου ἴδε οἶδας μδηά, {πὸ δος {πδὲ [ἰ ἱπιπγχεάϊδίεϊγ ἕο]]ονν5 Ὀϊρόπ 
δηᾶ ᾿Αἴδγοίβ ὅἀοεβϑ ποῖ ρον 1ἴἃ ἴπ6 πιο ϑβουϊπογίγ. ΤῆΘ 
βουΐπογη ᾿Ασο δ 18 ποῦ (π6 ποτὰ (γΓοαυ ΠΕ τηοηιοηεά, δηὰ 
βογνθβ ἴο ἀδῇῆπδ [5γ86}᾽8 βουΐῆεγη Ὀογάᾶεν (Ὠι. 4122, 2 Καὶ. τοϑβ, 
δηά, 45 τοδά ΌγΥ νε. δπά Ὦτγ., 2 5. 248).---"41γδ6λ-ελδῤῥλᾶάη) 
516 ὑπκηοινη, Τπουρ ἴῃ βρϑαϊκιηρ οὗ ᾿Ατίάγὰβ (5εαὲ δῇονε) 
Ττίϑίγαπι σγ5 : “"Οη ἴδε βροῖ ννὲ Βηά ἔἵνο ροἷδοθϑ οὗ ἴπ6 βδπΊε 

ΠΆΠῚ6 ἔννο π11165 ἀραγῖ᾽ (αὖ, 276). δλόδῥλᾶη (ΒΦ ; 5. Ὁ"), 

|κα Αἀὐάαγ ἰη ̓ Αἰγοιῃ-δῳάδτ, 15 ρὑγοῦδοϊν Θηουρἢ ἃ ἐγ 8] ΠΔΠΊε.--- 

7) α΄ 67] νατίουϑ ᾿Δοπε βοδίίοηβ μανα Ὀεθω ργοροββά: 566 213 ῃ. 
[1 σοαγίδι ην 56 6π|5 ἴο πάνθ ἰδίῃ τηυσοἢ ἔυτίῃογ Ν. ἴλη {π6 ἔτννο 

βτοι-πιοηςὶ οησά ἰοινῃ5 ; Βοϊΐ Ζογδῇ, ἴπ6 πιοσῖ βου ποῦν ἀ6Θης- 

βοδίίοῃ, 1165 ἃ ἔδνν π116ὲ5 Ν.Ε. οὗ Ηεςῆρου; Ὑᾶ]02Ζ, ἴπε πιοϑσῖ 

ὩοΟΥΠΟΥ͂Υ, βοπὶα πιῖ165 Ν. οἵ ᾿Απιηπιβᾶη.--- ρδολαλ)] ].ἀ. 811}, 
“ὁ Τορ ΘΠ δῇ 15 βυγοῖν εοποδά ἴῃ ἴῃ ργαϑεηῖ ᾿νε! δῆ, αὐροὶ δῇ, 

οὐ ᾿Α)δημδῖ, οα ἴπ6 τοδά ἔγοηι 5αἷ'ῖϊ ἴο Απηπιᾶη ᾽" (6. Α. ϑυλῇ, 

Ηἴἶξεί. Οδορ. 585). ᾿ΑἸΌδΠδΕ 15 δϑουϊ 6 πι|ΐὸ5 ΝΟΝΟΝΝ. ἔτγοιι 

᾿ΑπιπΊδη.---Βοέλεπίνιγαλ)] ΙΔ ἴῃ τῆς ]ογάδη νδ]]οὺ (105. 1.350), 
ψ ἤοτα ἴδ πιοάσγῃ ΝΙΠπητίη, 5ο0Π16 8 ΟΥ̓ 10 πιῖΐος Ν. οὗ ἴδε Ὠεδά 

568 δηὰά 13 Ε. οἵ Ἰογάδη, ργδβογνθβ 1ῃῆ6 Ὡδπι; ἴῃ ν.ὃ {Π6 

αΑὈὈτανιαϊθα ἔοσπι Νιπηγδῇ 15 υδοὰ, δηᾶ ἴῃ ἰδ6 Ταΐηι. Βεοιῆ- 

ηἰπιγη (Νουῦδιογ, σδορ. ἄμ Ταϊνεμα, 248).---.Βοέλ- γα} Ἰὰγ 
ἴῃ ἴπ6 54π|6 ἀϊπίγιοξ ; 566 705. : 277, ἤαγα ἴΠ6 ΠΔΠῚ6 ἈρΡΡδδΥβ ἴῃ 
τπΠ6 βοξιαησά ἵογηι Βείῃ-άγαπὶ, δηὰ ἰ5 πηδητὶοηδά ἱπιηπιοαϊ δία 

Ὀεΐίοτε Βει οἰ πηγαῆ. [Ι{ 15 ἰάἀδηςβεαά ΟΥ̓ σοῦ νι Ταὶ ετ- 

Βἄπιοῦ, ἃ ἔδινν π1}165 5. οὗ Νιπιγίη ἴῃ ἴ6 Νναάγ Ηεβϑθδη; Τ᾿ ὉΥ 

5. Τγίξίγαπι, ἤοαδ, 129-121. 
1 ὕμπεγης ἰὼ ΖΦ 8ὲ. ; ορ. Βυ}}, Ορος. τό, 
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οἴδοτβ Ἐ ἢ ΒεΙ-πάγγδη ἕασίπεῦ ἄονη (6 βδπιθ τυδᾶνγ.-- 

971. ΤῇοΕε Καουδεηϊία οννῃβ. --- Ζ76ςλδθη) ἀδβογι θεά δ5 Οδάϊιε 
'ἴὰ 05. 2189, 15 1πΠ6 πιοάεγη Ηδβῦδη (2155 π.}, ποῦ [165 
δϑουϊ παίξενναυ Ὀεΐνγθθη [86 πιοϑσὲ βουΐβογη (Ὀϊρδη, ᾿Αἰᾶτγοι ἢ) 
δηᾷ ([Π6 πιοσὶ πογίπογη ([4΄Ζεῖ, ᾿ορ Ὅθ4ἢ) αδάϊϊα ἴοτνηβ πλοη- 

τἰοποὰ ἴῃ ἔπ ρῥγθοθάϊηρ νϑῦβαβ. --- Ξ}δ᾽ αἰολ)] αἷϑο πιεηεοπεά, 
δηά Αἰνναυβ ἴῃ σοπηθδοϊίΖζοη ἱ ἢ Ηδβῆθοη, ἴῃ ν.ὃ, 15. τς 169, 
]εγ. 4851. Τῇα πιοάδγη ΕἸ ΑΙ 1165 ᾧ ἢγ. Ν.Ε. οἵ Ηεβρϑη. Ϊ 
-- Αἱγγαίλαύη} 5, τορεῖμεγ ῖῖ Β 4.4] - πιο οη δηά Βείῃ- 
Ἰαϑῃιπιοῖῃ, ἀδϑογθεαά Ὀγ ἘζΖοῖς, (259) 85 “"ἴπὸ ρίογυ οὗ {πε 
οουηΐγγ." Τδ6 ΙΔἀοηπδβοδίίοη τῇ Κυγεῖγαῖ, δροιΐ 4 τὰ] 65 

5.Ε. οὗ ᾿Αἰιάγὺβ. δπά ἃ ἰοῆρ ψᾶὺ 5. οἵ Ἠδϑρδη δηά ΕἸ (ΑἹ, 
{που ρΡὮ ν ΥῪ δ πογα ΠΥ δοοορίθά,; οὐρῶς ἴο Ρ6 οοηπϊἀεγαά αυϊε 

υποογίδίη. Εογ Κυγεῖγαί πᾶν αὐ 845 νν 6] θὲ Κουοίῃ ὃ 

ΙΪῺ ΔΩΥ οδ56, ἴπ6 ἤδη 18 οὗ ἴοο σοπηπιοη ἃ οπαγδοΐοσγ (566 
ἘΔ. ““Ναπιθβ," ὃ 1ο5) ἴο Ὀ6 ἃ 5ιυβῆοίαηξε στουπά οἵ ἰάδηιϊ!- 
βοδίίΊοῃ.Ό Νόοηδ οὗ (πὰ ὈΪΌ]1οΔΙ τοΐθγθησθϑ γέφωϊγα ἃ ΟΪδοα 

50 ἕδγ ἴο ἴη6 5. ; δηά {π6 ἔδοϊ ἐμαὶ 1{ 195 οἰϑβεοννῆογα δϑϑοοίϊδιθα 

ἢ ροΐδοοϑ ἔωγίπεγ Ν. 15, Τπουρ ποῖ οοποϊιῖνα, γδῖθογ 

ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἃ πιο πογΐμογη εἰίε : ἤδγα 1 βἰαπάς θεΐννθθη 

ΕἸο Αἰοῦ δηά Νεῦο; ἱξ 15 οουρϊο νι Νοῦο ἴῃ [6ζτ. 48), 
δηᾶ κἰδηάς Ὀείννθθη Βα. 4]-πιόόοη δηά ᾿Αἰάγοιἢῃ ἴῃ ΜΙ.; 566 
αἶθο [οβ. 1319, [ετ. 4858, Ἐζοεῖς. 259.-- -3ϑ8, λνεδο] ἴπε Μοδδθὶτα 
ἴονη οὗ Νεῦο (αῖ5ο ν.8 ,477, 15. 152, εγ. 481. 35. 1 ΟΠ. 5δ7; 
ΜΙ. 1. 14) ῬτγοῦδΟΪν ἴδΔῪ οὔ, οὐ πεᾶζ, Μί. Νεῦο (1. 4329 4411), 
ὙΠ Οἢ ἰ5 ἰδοηδεὰ ψ] ἢ ἴῆ6 πιοάογη ΜΙ. Νερᾶ, 5. πι1||65 5... 

οἵ Ηδϑθδη.} [π᾿ (Πἰ5 σδδβα Νερο ἴαυ 5... οὗ ἴπ6 ἵἴνο ἢγϑί- 

πιοηοποά Εαουδεηϊία ἴοννηβ, Ν. οὗ τῃαῖ νηοῦ ἱπηπιδάϊδίευ 

Ρτοοβάδ5, 1 Κυτγτεῖγαῖ Ξε Κιγγαϊμαίπι, δηά Ν. αἷϑο οὗ πδὲ νυῃιοῦ 

ἔο!Πονν5, Βδ΄ α]-πιθοῦ. Τῇ πάπα Ναρο ἰ5 ὑγοῦ δου ἃ βυγνῖναὶ 
οὗ {πὸ ψνογβῆὶρ ἰπ {Π6 ἀἰϊδίγιος οὗ [πΠ6 Βαδγ]οηίδη σοά Νϑρο (15. 

 Τυίςίγαπι, οαδ, 248; Ὁ[. 
Τ δωγυεν 97, Ξαςίενη }αὶ,, ἰ. τ6-τοὸ; Τγιϑίγαπι, οαδ, ,,οἴ.; ἘΔδε. 
 ϑπ, 75. Οέορ. 56] ἢ. 1; ΒυΠ], ὕεορ. 267; ορ. Τγίβίγαπι, οαδ, 

275; Ὠι. 
8 Ορ. δεείζεη, είς, ἰ1. 342, ἵν. 484; Νά, δὲς 7ηεολ» ἢ ἐς Κῦπὲρς: 

δεεα, 25 ἴ. 
Ι| Τ εἰβίγασι, Μοαδ, 425 Β[.; Μεγγι!, 2. οΥ. )ογάαν, 242 Βἴ.; δωγνεν ο7 Σ. 

}αΐ. ἴ. τοϑῇ.; Ὀεῖνεν, 2 ει. 418 ἴ. 



ΧΧΧΙΙ. 37, 38 457 

461), τπουρἢ δὴ δἰίεγηδίῖνα Ὄχρίδηδίίΐοη 15 οεγεά Ὁγ τ 6 

Αγαδὶς δι, ἐάς λοίρλνϊ πὸ ΔΩ οᾶβα [8 δνϊάθεποθ ἰ5 
᾿πϑυ βηοΙ ες ἴο Θϑι δ ὈΠ 5 )οαδίϊο νψοτϑὶρ οὗ Νεῦο; ἴπ86 πᾶπὶῈ 

ΓΊΔΥ ΡῸ διδοῖς Ὀεγοηπά {6 Μοδδιΐα οοοσυραίϊοη.---5.“΄ αἱ-»δ' 0] 
Ι (ἢ. 58, ΕΖαϊκ. 259 1; ΜΙ.9; οἴπογ ἔογπιβ οὗ ἴπ6 πδηια οσσυγ, 

ν!Ζ. Βεοιἢ-Ὀ4΄ 4]-πγεΐοη (105. 1217; ΜΙ. 380), Βειἢ-πιεΐοη (7εγ. 
485), Βεΐοη (ν.8 7), {πε ἰαϑὲ Ῥεΐπῃρ ργορδῦϊν ἃ πῖοῦα ἰγδηβοῦῖρ- 
τἰοηδ] ογογ ἕογ Μθοοηυ. Τἢδ ἤδπγα ᾿παϊοδίας ἰπδΐ ἰἢ6 ρίδοθ ννᾶβ5 

ἃ ταοϊρίουβ οεηΐγα : οὐ 1815 δηά ἴπΠ6 ναγίδηΐ ἔογπιβ 5βεα 27} }.. 

126 ΕΗ, Ιὰ ννὰ5 ἱζηοννῃ ἴο Ϊδγοπηα 85 Βδαὶ-πιᾶῖι5 (0.5. το )ῖ), ἂπὰ 
11. 115 δἰ πιρίοϑε ἕογπι ἴπ6 πδὴθ 85 βυγνίνοά ἴῃ ἴπ6 πιοάεγῃ 

Μαΐη,; πνμϊοἢ [165 βοπὶθ 5 πλ1165 5. οὗ Νερᾶ δηά βοπι 8 Ν. οὗ 
ζυγεῖγαῖ.--- 70 δὲ σλαποϑα ἐπ παρι6] ἴδε νογβ ἀρρϑᾶγ ἴο ὃ ἃ 

61.055 αἀϊγεοίηρ ἔπε τοδάδγ ἴο συ θϑιαϊα βοηειίηρ ἕο ἴδ6 ἔννο 

Ρτοοοδάϊηρ᾽ πδπιθβ, δηά 50 δνοϊά ἴπ6 Ὡδοθϑϑν ἔοσγ ργοπουηοίηρ' 

ἴπ6 πδπι65 οὗ ἰογείρ ἀδι165. ΤΠ αἴ 51 1Κα οὗ 1Π6 ἰαῖογ βογῖθαβ 

ἴο ἴδε τοϊθηϊτίοη οὗ Βα΄δὶ ἴπ Ῥύορεγ παπιθβ ἰ5. τνε]} πον, δηά 
Ὧ45 οἴ 115 πιατῖκ οἡ [πὰ ἴοχὲ οὗ 1ῃ6 ῬοΟἕΒ οὗ ϑαπιιεῖ, 85, 6.9., 

ἴῃ {π6 οογγυρίοηβ ΘΠ οσ μοι δηὰ Μαερῃθοβπαίῃ ἔογ Εϑηδδ' δὶ 

δηά Μετὶ-θδ΄ αἱ ; 5ες Ζ72 7. τ21 66.---- -ϑζδριαλ] 705. 1419, 15. 165 ἢ 

]6γ. 48537 ορ. ϑ6θδπι, ν.δ ἢ; {Π6 51:16 15. υπκηοννη.---α(πῶ ἐδλεν 

οαἰοαῖ τοὐϊλ παῦπὸς ἐλ6 παριὸς 07 ἔλθ οἷδέος ἐλαΐ ἐλεν λαά δι). 
15 15 σΘΠΟΓΑΙΥ ἱπιεγργοίθα ἴὸ πιϑδη: ΠΥ σάν πὸὲν (ΕΝ. 

“οἵδ γ᾽) πδπ165 ἰο (ἢ οΟΙ165. 

838, "Π22"} (86 ππ Ὀεΐογε “722 1985 ΘΠοπ Δ᾽ ου 5} οπϊἰεα.---87. ὈΠἢ)}] ἰξ 15 
ἀϊσρυϊςα ψ Βεῖπογ [ἢ ἐπαϊηρ 15 (Πδὶ οὗ ἱπεῸ ἄυα] (ἔτυο, οὐ ξνέρ εὐξέδς), οὐ ἃ 
Ιοςδὶ δηάίηρ ; 8εὲ 584. “"Ναιλεβ," ὶ τοῦ.--- 358, ον πΠ30}8] ἰῇ ραγί. σδῇ αυϊΐα 
ἃ5 611 θὲ γεδά 85 ἃ βίηρ. πϑῦῦ, 80 ἰμδὶ {πε οἴδυβε ννουϊὰ τγεΐοσγ ἴο ὕΡῸ ὃ} 
οηἶγ. Οη ἴδῃς ρεγυπαϊδὶ ἔογοα οὗ (πε ραγί., ὄδδβδρεοίδ!υ ἰῷ {πε ΝΊρΠδὶ, 5ες 
αν. 97, ΚΕ. 1. Εογ ἴδα νογά, οὗ ἃ οβδηρε οὗ παπεξ, ορ. 2 Κὶ. 212 (πκ 39 
ὨῬΠ᾽ ἸῸ) 247, 

39. 42. ΜδηδΒδὶθ ἱπουτβίο 8 Εἢ. οὗ Δοχάδῃ.--- ΤῊ 5. ραϑϑαρδ 
ἷθ ἃ ἱγαρτηθηῖ. Νοίπιηρ {πὶ ργεοθάδϑ ἱπαϊοδΐθα ἃ εἰαγίηρ- 

Ῥοϊηξ ἔγοτσι ψσποο Μδοῆίγ, [αἱτ, ἀπά ΝοΌδΔὮ 5εῖ ουὐΐ. [1 5βῃουϊά 

αἶδο Ὀ6 ορβογνεά (πὶ (π6 βεραγαΐθ δοϊΐοη οὗ ἴπθϑα οἰδῃβ 18 

5 Βαδείδρεη, δείξγᾶρε, 15. 809; Βαυά ϑ5ίη, δέμαέφη, 224; ΚΑΖ7. 407. 
Τ 58ο Νδϊὶά, ΖΗ. χὶϊὶ. 470. 
Σ δωγυέν 97... Ῥαΐ. ἰ. τὴ6.; Τεϊβίγαπι, Μοαδ, 101 ἴ. 
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ΘΉΓΙΓΕΙ͂Υ η|κ6 τπ6 σοπιπΊοη δοίΐοη οὗ 411] ἰϑύδεῖ ργεσυρροϑεά 

τπγουρποιΐξ [6 ταϑὶ οὗ πε οπαρίοτγ. 

Βοίἢ ἰη 115 Ὠἰϑίογιοδὶ βίδπαροϊηϊ δηὰ ἴῃ [15 βίνα {15 ἵγας- 

πιθηΐ οἰοβαῖν γοϑοπιθῖο5 [υἃ. 1. Τῆς βαπια Κιηά οὗ ἱηπάδερετχό- 

οηΐ δοίΐοῃ ἤεγα αἰιγθυϊεά ἰο πε οἶδηβ οὗ Μαπαββθῇ ἰ5 πε στὸ 

αἰ(γιθυϊοα ἴο ἰπ6 ἐγπιῦας οὗ ἰϑγαεῖ. Βοίῃ ἤδγα δπά ἴπογε πὲ 

Ἡδεῦτγονν5 ΟΟΟΌΡΥ 115 οὗ οουηΐγγΥ τ ἢ ἃ ἰαγρεσς ἀἰϊξίγιςις, θαϊ 

ποῖ [6 τυῇοΐθ οουηΐγυ, ψῃοῖπον 85 ἤστα Ε., οσ ἔμεγε ὟΝ., οὗ 

Τογάδη. 

Ῥῃγαβεοϊορίοδ!ν τοῖς 125 ν. 39, τὐπ ν᾿ Ὁ ἀπά ορ. ]υ ἃ. 185. 104. 11. γΥΊ 
ν᾽, 2 ν. Ὁ δηὰ σρ. [υἀ. 1, γαξείπι. Ὡν, γεαυδηξ ἐϑρεθοῖα!ν ἴῃ δαγίϊετ 
5ΟΓΟΘ5, 18 πονογ υδεα ὃν Ρ(ΒΌΒ. 5.ν.). Νοῖς δἷ8ο 522) (ν. 3) οὗ τον 5 
ἀεροηάεηϊ οη δηοΐδογ: Τρ. [υά. 15, 

Ῥγοῦδοίγ, ἴπδη, {Π|15 ἔγαρπηθηξ 18 δτορείμεν πιβρίδαοθά. [ξ 

ΟΥΙΡΊΠΔΙΪΥ ἔογπιεά ρᾶγὶ οὗ δὴ δοοοιηΐῖ οὗ (6 οοπαυδϑδὲ αδἴϊογ 

Μοβεϑ᾽ ἀεδί; δπὰ ν. (4 ἱηπίογροϊαϊοη πνῃίοῃ ἀεβίγουβ πὰ 

οοππδοζίοη Ὀεΐννθεη ν. 88 δπὰ ν.4) ἰ5 δὴ δὐϊΐζοτγίαὶ δἰΐζεπιρὲ ἴο 
αηϊοάδϊε Μαπδϑϑοἣἢ᾿β οσσιρδίοη οὗ οουηίγΥ [᾿. οὗ ]ογάδη, δηά 

ἴο δοσοπηπιοάδία ἔπα ἔγαρηηδηΐ ἴο 15 ργαβϑεηΐ ροβιτοη ; ορ. 86 

5 Π}γ δἀϊίοτίαὶ σοπιπιεηΐ ἰῃ Ὁ. 41δ (Ξε6 Ὀτγίνοτγ᾽ 5 ποία {Π6 γα). 
Οἴμπογ οοποϊἀογαίίοης ἕδνουγ ἴπ6 Ξυνοίδητ, αὶ οοτγγεοΐηθςς οὗ 

1ῃ15 νίαιν. [1ατγ, πο ρανα [ἷβ παπῖα ἴο πα Ηαννοιῖἢ-ἾαἾτ 
(ν.4), 1ϊνεά, δοςοτάϊησ ἴο [υἀ, τοῦς, ἴῃ δὴ ἃΡ6 βυρβεαιεηῖ ἴο 
Μοςϑβ. Ασοοτγαϊηρ᾽ ἴο δη δαγὶγ σἰδίαπιοηῖΐ (105. 17}518 [), [οσ Ρὴ 
(1.6. Ἐργαῖπὶ ἀπά Μίδημϑϑα ἢ) δὲ ἢγϑί γϑοοϊνεα ΟὨΪ οπα ἰοΐ ἴῃ 

ῃς6 ἀϊδιγιυϊτίοη οὗ [6 σουπίγγ. ΤὨϊς οου]ά Παγαΐγ αν Ὅσοι 

ἀϑϑογίβθα οὐ δἀπιιιθαὰ ὉΥ οπο ᾿νῆο πεϊά ψῖῇ 1[ἢ6 δυῖδοτ οὗ ν.9 

ἴηι Μοβος μὰ ρίνε αἰἸε΄δά ἴο Μδηδϑβθῇ, ἔογ [ἢ6 οὔδ ἰοῖ οὗ 
]οβερῇ οογίαϊηϊγ ἴαν ὟΝ. οἵ ]ογάδη. [Ιξ 185 ργοῦδοϊα {πὲ {Π6 

Ρτοβδοηῖ ἔγαρπιαηΐ 15 ἀεγίνεα ἔγοπι ἃ ἔμ Ποὺ πδγαῖϊνα, τνῃιο ἢ 

ἀδβογι θα ἤοιν βδενογδαὶ οἶδὴβ οὔ Μαῃπδεβθῆ βαραγαΐεα ἔζοπι 

{πεῖς ἔε!Πονν ὑγιθασπιθη οὐ ἰδ6 τοῦδέ οὗ ]ογάδη, δηά δοαιϊγεα 

βαι[6πιεηῖβ οὐ ἴΠ6 6552. Τῆυβ ἴπ6 δαί οϑὶ ΗἩθῦγεανν ἰγδαάϊ τ οἢ5 

ἌΡΡΘᾶγ ἴο πιαΐκα ἴπ6 βει(ἰαπιοηξ οὗ Μαηδϑϑεῖ ὟΝ. οὗ [ογάδη 

ποτα δποίθηξ μα ἴδε ποι ]6πιοηΐ οὗ ἃ ραγί οὗ {Π15 ἴῦ6 Ε, οὗ 

Ἰοτάδη. 

Βυδάς (Αὐγλίεν ως. ϑανιμεῖ, 142-29, οοἷὗ,, 87; δπά ἰδίεγ, ἢ ϑοπις 
σομηίεν σεις ϑι5. οὐ [5 οι 105, Δ ὨΪ8 σοπιληιεηίαΓΥ οὐ ͵μαζσες (1807), 
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Ῥ. 12 7} {π1|ηΚ58 (86 οτἰ ρ'ηδὶ ποπια οὔ ἴῃ ἔγαρτηεηΐ τνὰ8 ἴω 8 δεζουοῖ οἵ τδ6 
ςομαμδβίβ οἵ (ῆς Ὠουϑε οὗ Ϊοβερῇ, οἶδεν ἔγαρπιθηῖϊβ οὐ νυβὶο ἀγὸ ργοβεσνοά 
ἴῃ ]οβ5. 17}}}8. 1.χ]5; ἔγοσι {πὸ γος {γαρπιδηῖβ δα γεοοηβίγυςϊ5 85 ἰοἰϊοννϑ : 
ΚὙΒεη πε ἤουβε οὗ ᾿οϑερἢ ϑροΐκς νυ [οϑῆυδ, απὰ 5αἰά, ΝῊ μαϑί ἴποιι 
πίνοη πὶ αϊ οης ἰοῖ, Βεεῖην 1 δὰ ἃ ζυτεδῖὶ ρεορῖο, ογαϑαιυς ἃ5 δἰ μογίο 
Υδννεῆ παῖ Ὀ]εβ8εά πιὸ ῦῷ Τῆς Ὦϊ1]-οουηίγΥ ἰ5 ἢοῖ Θπουρἢ ἔογ 8: δηΐὰ 
τῆς ΟδηδδηϊἝεβ ἰἰδὶ ἀννοῖ ἴὰ ἰδς ἰαηά οὗἨ [36 νΔ|ΟΥ οδὴ 1 ὗοἱὶ ἀτγῖνε 
ουῖ, Ὀδοδυθα ΠΟΥ ἀγα ἴοο βίγοηρ ἴογ πι|δ6ι Εογ Ποὺ ἢδανα οδαγίοίϑ οὗ 
ἰγοη, θοΙἢ ΠΟῪ ἸΥ8Ο τὸ ἰῇ Βοι ἢ -5Π 68 δηά δεῖ ἰουνβ, δηὰ {πογ νῆο ἀγα 
ἴῃ π6 νϑῖ]εν οὗ [|6ζγεεϊ. Αηὰ ]οβῆια βροΐζα υπίο ἴῃ6 Ὦουβε οὗ [Ὀβϑορῆ, 
Του ἃτγῖὶ ἃ σγεδὶ ρεορὶς, δηΐ ᾿ἰαςὲὶ ργεδὶ ροννογ: δου 581} τοὶ ἢᾶνα οὔθ 
Ἰοῖ οὔἶἷγ. Βυξ]εὶ (ες Ὠ1]1-ςουπίγγ οἵ Οἰϊε ἃ Ὀς (Πΐηε ; νεῖ (δες ὑρ ἱπῖο ἰδ6 
ογεβῖ, δηά ουὖ ἄοτνη ἔογ (πες ἔδεγε, βίωςα ἴδε ἢ1-σουπίγυ οὗἩ Ἐρῃγαὶπὶ 
9 ἴοο παγτοῖν ἔοῦ (ἢεα ; δηά ἴῃς νοίηρϑ οὐἱ ἐπεγεοῖ 5Π411] Ὀς ἰῃΐηθ. Το 
ψοης Μδοῆίγ, ἰῃ6 βοὴ οὔ Μδηβϑβοῆ, ἰο Οἰε δά, διὰ ἰοοῖς ἰἴ, δὰ ἄγονο 

οι ἴδς ᾿Απιογιίεβ τνῦο ἀννεῖς ἰμογο. Απηὰ ]αἷγ, ἰῃῆς βοὴ οὗ Μαδαπαδαβϑβεῖ, 'νοῶὶ 
δηά ἰοοῖς μεῖν ἰεδης-ν1 } ]αρο8, δηὰ οδ] δ ἰποπὶ ἰῃς ἰδηϊ-ν] Παρ ὲ5 οὗἩ ]4Ἶγ. 
Αηά Νοδεαῖδ . .. νοηϊ αηά ἰοοῖς Κδηδίῃ δηὰ ἰδε νἱ]αροϑ πογεοῦ, δηὰ 
Το 4116 ἴδ πὶ Ν᾽ οῦαῃ δέϊεγ [ν195 ονσῃ Ὥδπιθ. Βυΐϊ (δα οὨϊ! άγθη οὗὨ βϑγδαοὶ οουϊά 
τοὶ ἀγῖνα οὐἱ (πΠ6 Οεοπυτγίιε5 δηᾶ ἴῃς ΜΙΔΔοΠ δίῃ (65, δηά 90 Οσϑδυς δηὰ 
Μαδοδδ ἀν εἶς ἰη ἴἢς πιάςὲ οἵ [5γαοὶ υπίο {815 ἀν." 

νεῖμεν ἴῃς βἰδιεπιεηξ οὗ (Πδ ἔγαρτηεηῖ, Ἄνθη 1 ἔπ υ.9 σοτγεοῖΥ γοϑίογοα 
ἴο [158 ογρίπαὶ οοπίοχέ δηά ἱπίεγρτγείεά, οογγεβροηάβ ἴο δοίυ δ] ἢἰβίοσυ οὐ 
ὶ48 ΠΟΓΕΙΥ 8 ΘΑΓΙΥ πδογΥ, πιυϑί Ὀ6 ἰεῖ ἀουδιω!. “ΤΒς δγριυπιθηῖβ ἴο 
Ῥτονς (ἢς ἱηνεϑίοη οὗ Νογίμεγιη ΟἹ εἰαὰ ἔγοαι ἵν. Ραϊδϑιϊηα.. ἀγα ἱποοη- 
οἰακῖνε" (α. Α. 5πιῖι, Πίσας Οεορ. 577 τ.). ὙΠῚΒ πᾶῪ 6 580; δυϊ [ῃς 
δλρυτηδηῖβ ίογ ἰἢ6 οοηνεῖβε ογάθς ἰη Μδηδϑβε 5 τηονοπιδηΐϊβ ἀγα 5111] 1699 
οοῃοϊυδβῖνθ. Τα Ββίδίεπιοηῖβ οὗ 2633. (Ρ) δηὰ |05. 1γῖ (ποῖ βαίεϊγ ἴο δ6 
τείεγγεὰ ἴο 1Ε} δε δ ργεοδγίουβ βυρρογί ἔογ (6 οοῃοϊυβίοη ἰπαὶ Οἰε δά 
8 σείμα!ν “ οἷδε ἰῃ Μαπαβϑοῃ 5 Ὠἰβίογῃ “" ἰδη ΑὈϊ 'ὅΖοσ δηὰ Θῃοοῆοπι, 
(Που ἢ [ἴ 5 οοτίδ!ἶν Ῥ΄ 5 ἴἤεογυ δαὶ 1ῃ15 τνῶϑ8 ἴῃ6 856; 866 οἡ 26:3.33 

89. 715 ολὲϊάγεν οΥἹ ΜΜαολί»)] 1.6. ἴὴῆ6. πιεπιθεῖβ οὐὨἨ ἁ {86 
Μαδηδϑϑίῖα οἴδη Μδομὶνγ (2659 ῃ.); 50 Ἶοβ. 1428]: θυϊ {πΠ6 οτἱσίηδὶ 
ἰαχὶ ραύπδρϑ γεδά, 85 ἰὴ ἔπε ἱηίογροϊαιϊεα ν. Ὁ δηᾶ Ὠΐ. 415, 

βιπρὶν 22}σολέγ; ορ. 7α᾽ ἐρ, νοδαᾷ ἴῃ ν."}}: δαηά 77 πολίγ ἴῃ 7υά. 
515.---σοηπέ ἐο Οἱε' αἍ] ταν ΡῬτγο Δ ΌΪΥ Ξίδγίεά ἔγοπι ΝΝ. Ῥαϊδϑιίης; 
8586 ᾶῦονθ. Νοτγίμπογη Εἰ]εἰ δά ἴ5 ἰηϊεπάδά : 566 οὐ ν.ἷ.---- 7.6 
Α»ιογ6}] ορ. 1.339 η.---40. Αἢ ἱπίογροϊδίϊοη, τυμο ἰηϊεγγαρῖβ 
π6 σοηηδοϊίοη Ὀεΐναθη ν.59 δηά ν.5] Ὁγ ἀερτίνίηρ ἴἢ6 ρΡγοποιιη 

(““ ἐλεῖ» τεηῖον" δ ρ65.᾽)} ἴῃ {πὸ ποχί ν. οὗ δὴν ἱπιηεάϊαϊα δηίθ- 
οεάδηϊ ; 566 450 δῦονε.---41. γ᾽ 17 ἐλδ 5οηι οΓ Ῥαπαςςολ) {.6. 
[πΠ6 Μαδηδϑβϑιῖα οἴδη [δγ; {π6 τεϊδιοη οὗ {15 οἷδπ ἴο {π6 ἐγ θε 
5 ἀγα ητν ἐχργεβϑαά ἴῃ ἀϊδογεης ρίασαϑ : ἴῃ τ ΟΉ. 2533. [41γ 15 
{Π6 στεαί-ρ ταηάβοη οὗ Μδοῃϊγσ. Οη {ῃε αἀἰβεγεης ρεπβαϊορίοδὶ 
βοθεπηε5 οὗ Μδηῃδββεῇ, 566 ἵζαδ. ἴῃ {π6 ΖΆ.. 7 )4. χὶ. 482 Π΄., ἀπά 
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Ὀενεγ ἰη Ηδϑιίηρ᾽ 28. ("ς Μαπδββθῆ ἢ). 74}ὍὉ πιᾶὺ δανα δε 
βυδοτγαϊηαίοάα, ἄνθη ἴῃ [15 ρᾶϑϑαρε, ἴο Μδοῦιγ 45 ννεῖ] ἂς. ἴο 

Μαπαββθῇ, 1 τῆς Ηδννοῖ-7 γ Ὀ6 ρἰδοθα ἴῃ Αἰεἷδά (566 πεχῖ 
ποίο) ; ἔος Μδοῃϊγ νουϊά 6 οτεάϊεα τ [Π6 σοηαιοβῖ οὗ ἘΠ Ὸ 

νοϊο, [Π6 βυδαϊνιΞίοη ας ἢ Ὀυΐ ρᾶγίὶ οὗ ἴῆς Μαπαδϑςϑςῖῖε 

τοῦ οσυ Ε. οὗἩ ]ογάδη. Τα Ἰυάρε [4γ ([]υἀ. τοϑἢ) ἀρρεδαγς 
ἴο δ Π]ΘΓΕΙΥ δὴ ἱπάιϊιν!415αἰίοη οὗ ἴπῸ οἷδῃ; 56ε6 Μοογαε, 

“ιμάρες, 271.--- ΤἼοί»γ ἐθη -ΌΣ]]αρ65] ἴἰλ6 Ῥγοπουη (5 ἘΠ χ) γεΐεγε 
ἴο {πὸ σοἰδοῖῖνα ἴογπὶ “Κ [86 Απιογίὶϊο "ἢ 1ἢ ν.89. 10 οδῇ τοίογ ἴο 

οί ηρ ἴῃ ν.40, Ποῦ 15 τπ5 σον ἴο Ὀ6 ουΐξ οὗ ρίαδοα. ὅδε 

᾿νογά ζανυοίλ 15 οἰδενογα ἴθ Ηδῦτενν σοηῆπηαά ἰο ἔπ οοπι- 

Ρουπᾶ ρῆγαβα ἰαυσνηοΐλ-)α᾽ ἐγ. ἸΤυάρίηρ ἔγοπι τΠ6 Αγαδίο ζέσοδ᾽ 
δηά λανν (τ Ηεῦ. "Π 1 5. 1818), πε ψᾳσυσυοίλ ατα ἐποδιηρηθηΐξ 

οΥΓ στουρ5 οὗ ἰεηΐϊ5. Ὁ Βιυῖ ἴΠπ6 πδπὶῈ ἀείεγηιπθς τῃ6 οπδγδοίει 

οὗ 1Π6 ρΐδοθϑ οὐνυ δὲ ἴῃ86 {ἰπ|6 ἤθη τ τνᾶβ ρίνθη. [Ι{ πᾶν 

ἢανα οἷηρ ἴο {Ππ6πὶ ἰοηρ δἷϊεγ [6 ἰθηΐς δὰ ρίνθῃ ΨΔΑῪΥ ἴο 

τογα ρεγπιδηδηΐ θυ] ἀϊηρς ογ δα ὄνεη Ὀεοοπης ἰογιῆεά οΟἸΓ165 ; 

)υ5ὲ 25 Ηδϑβογ, ἐπουρὴ ἴΠ6 ὩδΔΠῚ6 πιθδηβ β' Πρὶν ἀρ ἐποίοϑιο, 

νν 85 αἰτεδάυ, ἰὴ ἴδε 141 σεηΐυγΥ Β.0., ἃ τογδὶ οἱἵυ πιεηοπεὰ 

αἰοηρ ψιτ Θιάοη. Τ Ῥγοῦδοϊυ ἴῃ6 Ηδννοίἢ- αἴγ νεγα δἰγοδάν 
πογα ἴδῃ πιεία ἔδηϊ-ν  ] ρῈ85 τθθη [πἃ. τοἷ ννὰβ τυγτίδη, 
Αἰ ΠουρῊ ἴπε ἴαγπὶ (Ὁ. }}) ἴῇδγ υδεά 15 ποΐ οοποίιιϑῖνα Ῥγοοῦ οὗ 

118 (566 139 η.)]. Τῆς Ηδννοῖῃ-) ΑἿΓ ἀγα αἷθο πιεης}οηδά ἴῃ 
Πὲι. ,͵14, οβ8. 1,39, ]υἅ. τοί, τ Κ. 418, Δηά τ (ἢ. 233, 1Ἰἰ ποοά 

οάυξα πὸ αἰ που δαὶ ἐπουρ ἢ ραηογα ν ἀδϑογιδεά, πη δοοογά- 

8Δὴ06 Ἡ]Γἢ [ἴῃς ργεβθηῖΐῖ ραϑβθαρε, 45 Μαηδαϑϑῖίθ, [ΠΟΥ ἀγὰ ὄχοαρ- 

(ἰοη Δ! ταργεβεηϊεα ἴῃ ΟΠ. 845 Ὀεΐηρ 'π {πε ροβϑβαβϑβίοῃ οὗ ἃ 
ταϊχεὰ ᾿υὐξο- Μαηδϑϑιῖα ρορυϊαίίΐοη : ἔοτγ (6 {τἰραϊὶ οσμαγδοῖογ 

οὗ ἃ ρορυϊδίίοη ΠΊΔΥ νΔΙῪ ἴῃ ἴπ6 οουγδβα οὗ σδηζιγίθβ. Νοτγ ἰ5 

1Π6 ἀἰϊδγαησα 'ἢ πυπιῦεῦ ἴῃ Τὰ. (30) δΔηὰ ἰπ ΟΉ. (22) 5ϑγίουβ. 
Μυςῖῆ πογὰ αἰ βου ΠΥ 15 σαυβεά ΌΥ [ἢ6 Τοπῆϊοξπρ᾽ ον! δησα ἃς 

ἴο πε ἀϊΞίτιοι ἴῃ  ΠΙοἢ ἔπεβα ρίασες 1δγ---ἰη ΕἸ] εἰ δα δοοογαϊηρ 
ἴο ]υά., 1: Καὶ., τ (ῇ., ἴῃ Βαϑῆδη δοοογάϊηρ ἴο Ὠϊ, δηά 705. 

Τἤῆδ ργαβθηΐ ραϑϑᾶρὲ νου ἀχοίυάε αἰ οἷ δα 1 11 πιοδηβ (ἢαῖ 

Μαδοῖῖγ τοοῖς Αἰ, [41Γ ἃ ἀϊδίγιοϊ ουΐδίάα ΑἸ εἰ δά : δυΐ 
ποῖπογ ἰηϊογργείδοη 15 ροϑϑὶδῖς ([.ϑσὲ ποΐθ). ὈΙβδγοης ν8γ5 

ΧΝ. ΗΕ. ϑπ, Κ,6.. δορη.1 2ς6; Μοοτε, μάρες, 8 ἴ., 274 ἢ, 
ἡ Τεῖ εἰ -Απιαγὴὰ Ταῦϊεϊβ, 1545; 8ε6 5238... ““ Ναηιεβ, ὶ τος. 



ΧΧΧΊΙ, 42 44: 

ουξ οὗ (πε ἀἸῆουΥ πᾶνε Ὀδοη βδυρσεκίεά: (1) ΟἸεἷδά ἴῃ 115 
τνϊάδϑὲ βθῆβθα (ορ. οἡ ν.})ὴ ἱποΐυαάἀες Βαβῆδη: ὄνεὴ 1 (815 Ὀεὲ 
δἀπαϊ το, 1 ἀοα5 ποῖ ἀρρθδᾶζ, ἰῃ νίεν οὔ Κι. 418, ἰο βοῖνα {πε 
αἰ Ιου 165 οὔτπα ΗἩδννοίῃ-͵ αἸγ (βοα Ὀτγίνον, δ. 56 .). (2) Τῇε 
τεΐδγεηοα οὗ ἴπ656 ρίαοεβ ἴο Βαβϑῆδηῃ ογριηδίεα τ ἢ δὴ δἰἱεηιρὶ 

ἴο δΒαγπιοηΐβα Ὀϊ, 4314 τ Νὰ. 2289. 40 (Ὠγῖνογ, 22.). (3) Αἰ] εἶ δά 
15 ἃ ἰεχίιιδὶ οογγυρίοη οὗ ϑεαϊῃαά (-: ϑαϊίςμδῃ, ἃ Ὀογάες ἴοννῃ 

Ὀεΐνεθη Βαβθδη δηὰ Οἰ εἶδα); Οἤμουηα ἴῃ .5.8ὲ. (“ Ηαννοίῃ- 

7αῖτ," “4741γ,᾿ “7δὀῥρμίδδῃ,᾽ ““ΟἸε44. ΙΓ (2) 6 τὶρῃιε {6 

Ηδννοῖ!-] Αγ ἰὰῪ ἔαγ ἴο (86 Ν.Ε., πεᾶγ Βοβγα δηά ϑαϊῃαά; 
1 (2), 5.. Ὁ (1) Ν., οὗ ἔπε ]αγπλυῖκ. ὙΤἢ6 πδπι6 ἢδᾶ5 ποῖ 5ιιγνίνεί, 
δηά πϑᾶγοῦ Ἰοοδ  ϑαϊΐομ 15 ἱπ ΔΩΥ Ο856 ἱπηρο551:016.---42, Λιοδακ 
"258 Ὀγαδυδοίν, 1κὸ Μϑοδιγ δηά [α᾿ἷγ, ἃ Μδηδϑϑῖῖα οἴδῃ: 

“βοῇ οὗ Μδηδβϑϑῇ ᾿" πιᾶὺ ἢᾶνα ἀγορροά οὖ. Νοῦδῃ οοπαϊιθῖς 

Αεμᾶζὰ απο ἐλε “εῤεπάορέ ἐοτῦης ἐλόγεο. ἱζοπαίῃ 15 οδίἱθα 

Νοδαῇ αἴϊοσ [Π6 ὩδπὶῈ οὗ {π6 σοῃπαυδγίηρ οἶδη : ορ. [4. 1829, 

ΤΠ6 ποὶν πᾶπὶῈ ρίνδη ἴῃ οἴδεσ οδϑὲς ἴο οἷά ἴοινῃβ 5 οὗ ἃ 

ἀϊδεγοηΐς οπαγδοίεγ; 566, δ.»., ἢ. 28᾽9, 2 Κ. 1:47, ἴῃ 1: (ἢ. 
223 (6 οἷά παᾶπιῈὸ Καοηδίῃ ἰ5 υϑεα; ρΡΟΒΞΙΌΪ ἰῃ 16 ρῥγαβϑηῖ 

ἰπϑίδηοο δα ἢδνν δηλ ἰαἰοα ἴο 6ϑιδ Ὁ 19 ἢ [15617; ἴον ἴ σδηποῖί 

Ὀ6 δϑϑυπιοᾶ τι ΔΠΥ σαγίδι ΠΥ παι (815 ΟἿἿΥ 15 (6 Νοῦδῇ οὗ 

]υά. 8110 τυμοῦ ἴα πϑᾶῦ Ϊορεδῃῆ. [1 νὸ αὶ ποῖ θουπά ὃγΥ 

Τυά. 811, ποϊῃϊηρ᾽ ργενεηῖβ ἰἀδπεγίηρ᾽ Καπδίῃ ὐὐτῇ [Π6 πιοάδγη 
Καηδινδῖ, ψἬΙΟΠ “’ ψὰ5 οἡ Πα τνοβίεγη βίοραϑ οὗ ἴδε Ηδυγδη 

τηουηϊαίηβ, ἴῃ ἃ δεδυί περ ουγδοοά, το ἴῃ ναῖοσ δηά 

ἔγοα 5, δηῇ τνᾶβ ἰη Εοχηδη {{π|6ὲ5 ἃ ρίδοδ οὗ ἱπιρογίδηςθ. Ὁ ΤὮα 

ΙΔἀαποδίίοη, ἀδροηάϊηρ 85 1 ἄοεβ οὐ ἰἀΘη οὗὨἨ παπΊθ, 15 

ποῖ σοτίδίη ; ὃυῖ, ἰἔ οοτγγεοῖ, Καηδίῃ τηᾶῦῖκβ [Π6 οχίσγοπι ΝΕ. 

{ππ|| οὗ Μαδῃαϑβθῆ᾽ 5 ἰογγϊϊοσυ.  Κοϑηδίῃ δηά Ηδννοίῃ-͵ 4 1γ 

ὈοΟΙΉ αν ἴῃ ἀϊξέγιοιβ {παῖ βιβεγεά, δὲ δὴ υπϊκηοννῃ Ὀυΐ ροϑ5- 
5. ΘΑΥ ἀδία, σαρίυγε ΟΥ̓ (πΠ6 Ατγαπιθθᾶηβ (1 (ἢ. 233, ορ. 

7.5. 1315). 
39. δ τ ιλςχαὶ ... Ἵ3Ο Ἢ Ὁ9Ὶ ΙΓ ἰἢς οτἱρίηδὶ ἰεχί, 898 βυρρεβίε 

αθονς, γεδά Ὑ30 ἱπβίθδαά οὗ Ὅ "5, ἴδ νῦϑ8. γεδά οτὶ βΊμδΙΙν δ ὙΠῚ9 9. ... 9. 
Τῆς 5ἰηρυίαν Ὁ ἴῃ (6 ρτγοβϑοηὶ ἰεχὶ 18 οδρτγίοίουβ, απ τυ Ὁς, 848 Ὁ]. 
βιρ χοϑίβ, ἃ (Μδϑϑογεῖῖς) ργεραγδίίοη ἔογ ἴδε βίηρ. Ὑ30 οὖ ν. 9, 

" Βιυῇ], Οεορ. 2521; ϑοπῦγογ, 67 }.8 ὰ. τ41 6(, (Επρ. τ- 11. ἵ. 108 Εἢ}. 
1 ΒυΏΙ, Οεον. 80. 
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ΧΧΧΙΙΠ. τ-49. 726 ἤίίπέρανν. 

Τῆς {᾿ΠΟΓΆΓΥ δπυπιογαῖαοϑβ 41 κα 5, οὔ 40 βίδίϊοπϑ, δεϊινεθη 

Εα΄ίδιιβοβ, ἴ86 5ἰδγίίηρ- ροῖΐηε αἱ τὴς Εχοάυβ, απ {86 ἢπαὶ 
εηοαπιρηιδηῖ οὗ ἴδ [5γ86}1ἰ65 ὈΥ ἴῆ6 [οτάδη. 

11 οοηϊδίῃβ ἴννο ἀδίε5 : (Π6 αἴ οὗ {Π1᾿| βἔατξ, τ] οἢ 5 ρσίνεη 

85 ἴπ6 151} ἀδγ οὗ ἴΠ6 151 πιοηῖμ (οὗ (Π6 151 γεατγ), απὰ (ἰε 

ἄαϊε οὗ Ααγοη᾿β ἀδδίῃ, τυ βοΐ ἰοοῖς ρίαοθ ου πὸ 15ὲ ἀδγ οἵ τς 
51}: πιοηΐῃ οὗ {π6 4οῖϊῃ γεαγ (ν. 83), ἀπά δ ἴῃς 22ςτὰ βίδίίοη.. 

ΟΙεαγίγν, ἴδῃ, [Ὧ6 40 5ἰδίίοῃβ δα ποῖ ἰηϊοηδεά ἴο Ὅ6 40 

οἶδοαβ δὲ εαοῇ οὗ νυν ῃϊοῦ [Π6 στο 65 σρθηΐ οπα οὗ ἴδε 40 γεδῖβ 

οὗ νδπάδγίην. Οη ἴπε οἴπαγ δαηά, 1: ἴῃ σοπηρὶ]οσ σδαγοά {Π6 

6116 ἰπαξ τῇ ρϑορῖία ἰεξ δῖ᾽πδὶ πη δϑουϊ ἃ γεας οὗ δα 

Εχοάιι5 (το η.), δηὰ ννεγα τνναϊ ηρ ἴο ρα55 ονοῦ ογάδλῃ δὲ ἴ88 
δηά οἵ ἴπε «οἱ γεν, (ἤδη 6 ΓΟΙογβ 11 σίδιοηβ ἴο ἴδε ἢγϑι γ6δγ, 

ο ἴο ἴδε ἰΔ5ῖ, ἀπά δ5ϑ 8 Ὀυΐ 21 ἴο ἴῃς γοιηδῖπίηρ 38 γεδῖξ. 
Νοῦς ἄο ἴδε βἔαρε: γαργεϑθηῖ ἃ ἀδγ᾽5 πιαγοῖῦ ; ἴον ᾿Εξίου- 

σοῦον δηά Καάεϑῃ, (που ρ ἢ σοηδεσυίνα βἰδίίοαβ, ΔΓ 70 τλ1}65 

δρατῖ. 866 450 ν.8, 
Μεγ ἔειν οὗ {πε 5165 ἃγὸ δοσιυγωίοῖν θη εα, ΜδΩΥ δτα 

αἰτοροῖποῦ υηϊκηοινῃ. Αραγὶ ἴγοπν Ρυμοη, 16 ἀγὰ πιεηϊοπεὰ 
ῃονδογε ουΐδια ἴΠ6 δ γαγΥ. 

ΤΠ ρῥἷδοςϑ πιοβί οἰδαγῖὶγ 'ἀθπ βεά ἀγὸ ᾿Εςξοη- σῦς, Κδάδϑῃ, 

Ὁϊρθοη-» δά, Νεῦο, δηὰ ἴπ Ξἴίερρεβ οὗ δίοαῦ. ΝΣ ἰπ656 δηά 

ἴ1πΠ6 Ἐργρίίδη 5βἰαγιίηρ.ροιηΐ ἴο ψοσῖς ὕὑροῦ, ἴξ 15 ροβϑῖδῖα ἴο 

ἄϊδοονογ οογίδίη ρεπογδαὶ οοησδρίίοηβ υπάεγίγιπρ [Ππ6 ἐπ γάσγυ. 

ΤΏ ΓΕ ΠΟΓΑΓΥ ΤΊΔΥ 6 ἀινιἀεα ἰηἴο ἔουγ βεοίίοῃβ (ηδτ65 

δου ας ἴο 1 ὈΘΙηρ' 1[[411ς1564}, {πι15 :-- 

:. Εδ΄ δπι565 ἴο 6 τ]άστγηθς5 οὗ ϑίηδὶ, ν. δ. 15, 

11 5ίαρε. : ϑυοοοίῃ, Εἰπδηι, Ρ᾿-Βαπίγοιϊ, Μαγδῇ, 

ΕἾ1πι, δά 868, ν] άσθγηθϑα οἱ 510, ΦοῤὝξαλ, Αἐμδὰ, 

Ἑδρδιάϊηι, τυ] ἄγη 655 οὗ ϑ:πδ]. 

2. νι!ς 6 τη 655 οὗ ϑίηδὶ ἰο “ἘΞ: οη-οῦοτ, ν. 1035 
20 βίδαροβ : ΚΙιργοίῃ-αϊία ἀνδῃ, Ηδςογοίῃ, ώλν»αλ, 

ιονυποη- όγες, Σέδηαλ, Κύδσαλ, Αολοίαέλαλ, ΜΆ 
͵δλρρλον, Πἴαγαάαλ, αξλείοίλ, Ταμαΐλ, ΖΤεγαᾷ, 

Μώωλξαλ, αεληιοπαῦῆ, Μοβεγοίῃ, Βεηβ-)αίακδη, 

Ἡοτ-Παρ-ρΊ ἀσδά, Το αῖμδῇ, “4 δγοηαλ, Ἐξιοη- εῦες. 



ΧΧΧΗΙ, ος 4423 

4. ΕΞ οη-σοδας ἴο {πὸ νἸΠ]}ἄἜγηθ55 οὐἉ 51 τὸ ΚΚαάδβϑῃ, ν.88, 

Ι 5866. 

4. Καάβϑῃ ἴο {π6 ςίερρε οὗ Μοδθ, ν. 517-90, 
9 5ἴαρεε : Μί. Ηογ, δαζηομαλ, Ῥαημοη, ΟΡοίῃ, γγε- 

᾿Αδδγῖπι, Ὠϊδοη-ρδά, ᾿ΑἸπιοη- αἰ δ᾽ αιμαίπι, Μὲς. οὗ 

πὸ ᾿ΑὈδτγίπι Ὀοΐογα Νεῦο, βίδερρε οὗ Μοδῦ 
ΘΘΟΙΓΊΟΏ Σ ΠΔΥ, ἔος διρθς πὶ ἀρρϑαῖβ ἴο (ἢ6 σοπίγασυ, ρῥγε- 

ΒΌΡΡΟΒΕ 8 5]πιρῖς αἰτγεοῖ [ἴπ6 οὗ τηδγοῦ ίγοπιὶ Ερυρί ἴο 51η8]. 

ΘΘΟΙΟΩ5 3 δηὰ 4 ᾿πΊρὶγ ἴπ6 [Ο] ον δ συσοασδϑῖνα πιοναπιθηΐβ: 

Βτϑί ἃ πιονοπιοηΐ ΝΟΝΝ. ἔγοπι {π6 ἴορ οὗἩ ἴδε αὐ] οὗ ᾿ΑΙκαρδῇ 
([Εϑιοη-σοῦογ) ἴο ᾿Αἰη-Κααϊς (Καάεβἢ), {δ ἃ πιονεπιοηξ 
ννΒΙΟὮ 15 ἴῃ 115 ἴοῖϊδὶ εἴδος Ν.Ε. (ἀογοϑα {π6 πογίπογη ραγί οὗ 

Εάοπι δηά τπτουρ ἴδε βου οὗ Μοδὺ ἴο Ὠϊροη- δά), {Πθη 

οπα Ν. πγουρἢ ἴπ6 πογίῃ οὗ Μοδῦ, δηά βηδιν ἃ ἀεβοεηΐ ἰηΐο 

ἴΠ6 ]ογάδῃπ νϑῖ]ευ Ε. οὗὨ {π6 γίνου. Τα, |κὸ Ρξ (2110 ῃ.}, {86 
ΣΕ ΠΟΓΑΓΥ ΓαΟΟρΡ 565 Π0 σονζλθγη τχονεαπηδηΐ ἔτοπι Καας5ῇ. 

ϑοϑοίΐίΐἌοη 2 ρίνεβ 20 ϑίδίίοηβ Ὀεΐνδοη ἴΠ6 τ] άογηθϑ5 οὗ 

δίωδιὶ δηὰ ᾿Ἐβιοπιροῦρεγ. Υἵεῖ ἄνθη [ἢ 16 γδάϊοηδὶ εἰς οὗ 
Θἰηδὶ θ6 οοτγγθοῖ, ἔπ αἰβίδησε δαεΐνεε ϑπδαὶ δηὰ  Ξἰοως-ΡΈΡοτῦ 

ἰ5 δυϊ Ππ||| ρτεδαίοσ ἐἢδη ἰπαὶ θαοΐνεεη Ἐβξίοης-ρεῦεγ ἀπά 
Καάοδϑῃ; ἰδ 15 σοῃβϑιάθγαοϊν 1655 1Γ Θ1ηδὶ ἴδαῪ πεᾶῦ 1π6 ἴορ 

οὗ {6 αυἱ οὗ ᾿ΑΙκαθδῃ (τοϑῦ η.). ὙΠὲ 5ίδίίοῃβ ἰῇ (ἢϊς 
βϑοϊζοη οδῃ δογοίογα βοδγοεῖὶνγ ὃ6 ρίνθη 85 ροϊηῖβ οὐ 8 τουΐε; 

(ΠΟΥ δῖα γαΐμεγ ροϊηϊβ βοδίίεγεα ονοσῦ ἃ αἰβίσίοῖ οὔ νοῦ 
᾿ΕΞοη- ροῦ δπὰ Καάδϑῇ πᾶν δὲ δίζοη 85 Ὀεϊηρ᾽ γεβρεοϊνοϊν 

{Π6 βΒουῖϊποσγῃ δηὰ πογίμπογηῃ ροϊηΐβ. ΤὙπι5 βεοίίοη 2 ὈγοῦΘΌΪΥ 

εἶναε58 18 ῥΐαςαεβ νἱϑιοα ἀυγίηρ ἴΠ6 ρεγοά οὗ τηάσδγηρ; 

ΠΟΥ σοτγαβροηά ἰῇ ἴδ6 ΕἰἰΠΘΓΑΓΥ ἴο ἴδ ψ]Ὰαγη655 οὗ Ῥαγδη 

ἴῃ Ἐπ, 
ΤΠ ἸΠΙΟγασΥ [δαΐυγεας οὗ ἴῃς ΣΙ ΠΟΥΑΓΥ δα ἴπ656: ἴῃ {86 

ταδὶῃ ἰς ΟἸοβαῖν γεβεη 165 Ρ, δἰικα ἢ δἴγία δηά πιαίϊογ; δα 

δῃά ἴδεγα 1 γαβαπη]ε5 1ΕἙ ἰῃ Ὀοίῃ γεϑρθοῖβ; ἰξ αἷϑο οοηΐδίηϑβ 
τπαδῖίοσ ρθουἝδατγ ἴο [5616 

ι:. Τα τοβϑοπἴβηςοϑ ἴο Ῥ δγε 85 {0]}οὐν8 : (α) ἴὴ τηδίϊογσ. ΑἹ] βἰδίϊουηβ 
πιοηϊοηςά ἴῃ Ῥ ἀτγὰ ἱποογρογδίδα ἰη (6 1 ΠΟγΆγΥ Ἄχοορίὶ ἴδ8 νυν ]άσογηςθβ5 οἱ 
Ῥαγδῶ, Τμοβθα ἱποίυαα πᾶν 5ἰδίίΐοηβ πιεηϊὶοηθαὰ ομζν ἴῃ Ῥ᾽8 ἠδγγαῖϊννα 
(Ρ.μδῃίγοϊῃ, δ᾽η, ϑίπαὶ, δίη, Μι. Ηογ, Οδοίῃ, ἹἸγγε- Αρασγίπι, Μί8β. οὗ 189 
᾿Αβασγίπι, βίερρεϑ οὗ Μοβῦ). ΝῈοῖς, ἰωγίμεσ, (παῖ ἴδε αρο οὗ Αδγοη (ν. 3) ἰ9 
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πη ἀρτεοπιοηΐ ἶ ἢ πιδίτος ρθου] δῦ ο Ῥ (Εχ. 77; νυν ν. Ὁ ορ. ἔχ. τ223(Ρ); 
νἱὮ ν Ὁ ορ. ἔχ. 1430) (Ρ); νι} ν. 5. ορ. 205. 39 (Ρ); 8ες δἷϑο Ὡοΐες οὔ 
ν.δ 8.40. 40 (δ) Ιῃ βίγῖα. Νοῖβ . . .ὄ 3 ὉΠῪ . .. 0 ΨΟῚ [ῃγουρῆουξ, δηὰ 
εΡ. 215 ἢ. ; 8150 ἴῃς βυρεγβογίρίίοη (ν.}), ἴῃς ἀκίεβ (ν. ἢ 35), ὁπκῶχ᾽ (ν.}) εἴς. 

2. ΤΏδ τοβϑεπιδίαποοσϑ ἰο [Ε ςοηκβί οὗ : (α) ( εγίβίη ρἷδοθϑ πηοηϊτϊ οηδα ὃν 
7Ε θυὶ ποῖ Ὁγ Ρ (Μαγδῖῇ, Κἰγοι ῃ-διίδ' ναι, Ἠδϑογοῖη, Μοβεγοιῇ, Βεηςἷς- 
α'καη, ογ- αρ-»ἱάραά, [οἰ αι Βδῃ, ΕΞ οη- θεν, 58 1{{|π|)}. Οὐ με οἵδες 
πδηά, βενεγαὶ ρίδοθς (ϑυοἢ 85 ϑῆυγ, Ταδ ἐγαῃ, Ηογηχδῦ, δηά με βενεη 
οἷαος5 κίνεοη ἴῃ 21:}.12. 26:19) υῃ ] ἢ ἀγα τηεη(ϊοηεα ἴῃ Ε ἀο ποΐ οσουτ Σὼ {πε 
᾿ἰπογαγυ; δηὰ νἱιεγεῶβ ἰη [ΕῈ δϑεγοι δ δῃηά Κδαάεβῃῇ ἃεὲ βδυσςδϑϑῖνε 

Ὀἷαςοα5, ἴῃς {ἰπεγαγυ ρίδςεϑ εἰρδίεεη Ὀεΐννεοη (πδπι. (ὁ) Νοῖεβ εοοσ γιην 
πιαιῖεγ ροουϊ ας ἴο, οὐ ἐχργαβϑϑεά ἴω ἰδηρυαρα ὑγδοί δ! γ ἰαςηΐ 8. Ὁ 
{πὲ οὗ, 1Ε ; δε6 ν.δ». 5. Ὁ, 

4. Ἐπιίτεῖϊγ ρεουϊαν ἴο ἴπ6 οπαρίον ἃγὰ ἴδε εἰχίθδοη ρἷδος [811 εϊϑεὰ 
Δῦονο, δηά δα ϑβἰδιοπιοηί5 οὗ ν.3 "᾽ς, 

ΎΠ656 ἔδοῖβ βεθηὶ θαϑὶ δοοουηϊοα ἴογ ὉΥ δϑϑυπιηρ ἴπ8ξὲ τῃὲ 

ἱΕΠἸΠΟΓΑΓΥ θνᾶὰ5 σοπΊριο δὲ ἃ ἰαΐες ἀδίθ ἔγοπι Ῥ δηὰ ΤῈ δπὰ 

50Π16 Οἴδεογ βουγοα, ογαὶ οἵ τυγιτἴθη, ἢ0 Ἰοηραγ οχίδηϊ. [ἴΐ, 85 

5οπΊ6 {πίηϊς, [π6 ᾿Ἰποϊάεπξ δὲ Εδρῃιάϊπιὶ ἰ5 πιϊὶβρίδοεα ἴῃ Εχ. 17, 

δηᾶ ἴῃ {πΠ6 οτἱρίπαῖ βδουγοα μοζοιοεα ἰῆ6 5ἴδῪ δἱ Ηοσγενρ, Ἐῃε 

ροϑιτίοη οὗ Εερῃὶάϊπι ἤόγα νοι] ᾿ἱπάϊοαϊο δαὶ 16 1ΠἸΙΠΘΓΆΓΣΥ 
νν85 σοπηρ Ἔα ἔγοπι ἔπε οοηεδέγιοα νγνοτὶς Ῥ΄Ε : ἴῃ δὴν σδ56 [ἢϊ5 15 

ρούμδρϑ πιοϑὲ Ὀγοῦδῦϊα : ἴογ ποΐβ αἷ5ο ν. Ὁ -Ξ-.β- 2:1] (ΤΕ) ἔοΠρυνίην 
ν.31-8ῦ -- 2055. 39 (Ρ). 

Οἰμοῖβ (6.». Ὠ]1.) γε οὗ ορἱπίοη {παὶ [Π6 ἰπἰπούαγυ 15 1 
βυυθϑίδησα οἷάδγ ἴμᾶη ΡΥ δηά ννᾶβ υδοὰ ὃν Πίπι, δυιῖ τπδὲ 1ἴ 

5 βυρβοαιθηῖν ἱηϊογροϊαϊοα νυ ρΊοβϑοβ, βοηια οἵ ψῆϊο 

νοῦ ἄγαννη ἔγοπι [Ε. 

1, ΤΊ βίγίθ 15. αυνκιναγά δηά γεάδυηάδαπί, ἀπά τῆλ Ὀ6 γαρτο- 

δεηϊοά ἰη ἐγδηβίδιίοη 85 ἔοϊΐοννβ : Ζ΄θδθ αγὲ ἐλ σίαρες (τοῦ: 31 
ποί65) οὐδε ολίγον οὕ ἤγασὶ ὃν τολίολ ἐλεν τιααάθ ἐλοῖγ ὁχοσπς 

)ῦΌηι ἐλ ἑαπά οὗ Ἐρ»λρέ ὃν ἐλεῖγ λοεσίς τριθν ἐλ αμέλογὲξν (3 

ΟΡ. 2 8. 18) οΥ ἍἌἥοξος απ ἄγον. Απῶ οξος τογοέο ἄοτορ ἐλεῖν 
σίαγίηρ-έαοος οπ ἐλεῖγ σουογαὶ σίαρες, αοοσογαϊηρ ἐο γαλπηοελ᾽ς 

οογινμαγαίπιση: (ΟΗ. το): απα ἐλεδο αν ἐποῖν είαρες, (δ) γισοὴ 
ὃν ἐλι617 εουογαὶ Ξἰαγέζηερ-ῥίασες. ΤὮδ οἴποῦ γεΐθγθηοαβ ἴο {πῸ 

Μοβαῖς διυϊπογβῆὶρ οὗ, ογ δυῖμογιῖν ἔοτγ, ραγίβ οὗ [πΠ6 ΗἩδχαϊδυοῃ 

ἃτα ἴῃ 1Ε (ἔχ. 1γ15 )45 3451: ορ. 105. 2420) ἀπά Ὁ (θ.. 4193). 

ΘΟΠΊΘ (6... Ὠ1.} ᾿πΐεγ {παΐ ἴΠ6 σοπιριϊοῦ πλυσὲ ἴῃ {ἢ 656 οᾶ565, 
᾿ποϊπαϊηρ' {π6 ργαβθηΐῖ, μαναὰ πδά Ὀδίογα 1πὶ δὴ δηοίεηξ νντίθη 

βΒουγοα ψνῃϊοῦ δὸ Ὀεϊονεα ἴο αν Ὀεθη τνγ θη ΌΥ Μοβεϑ.-- 
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8. Φαανιξος ἴα ταϑητοηδά Ὀοίῃ ἴῃ Ῥ (6η. 4711} δηᾶ, ργορδθϊυ, 
Εχ. 1231) ἀπά ἴη ΤΕ (Εχ. 111). 566 186 σοπηηγχεηίδγίθβ οἡ ἔπ 656 
Ῥδϑββαρεβ.--- Οπ 2ὴ6 νιογζγοτυ α776᾽ ἔλα ῥαςοουθν)] ἰδ βᾶπια ρῆτγαβθ 

(ΠΟΘ ΤΠ) οσοιΓβ ἴῃ ο5. 511 (Ρ): ορ. ΣΠ ΠΟ [μον. 

241:-:.5.. ῬΆββονοσ Ψδ5 εδΐδη ἴὴ ἴδ δἰζογμηοοη οὔ δνδηϊηρ' 

(ΘΙ ΨΠ Γ3 οὗ πη.) οὗ {πὸ τ41} ἀδν οὗ {πε 158 πιοηῖῃ (Εχ. 1.25 5). 
- ἕὰ ἃ λέρὰ λαηπαῆ 1580 η.--- γι. ἐλ6 εἰρλέ 97) αἰ ἐλ6 Ἐργῥέξατο] 

ςρΡ. Εχ. 1288 (ΤΕ).---α, Τῇο Ἐργρίδπβ τνογα αἰγεδάν δηραρϑά 
ἴῃ Ὀυγγίηρ {πεῖς ἀδδά τνμδη ἴπ6 Ηδῦτγονν5 ἀδραγίε. ΤΠ5 15 
ποῖ 5ἰδίοά ἰη Εχ. ὙΠ ν. Ὁ ορ. Εχ. 1213 (Ρ)ὴ.--ὅ, Εχ. 1281 
(9 Ρὴ.---Θ,. Εχ. 130 (Ρ). ---. Εχ. 1453 (Ρ.). --- 8. ἔγυηι δεΐογε 
(280) “ταζῖνοίλ 5 δῇ ΟὈνίοιι5 ετγοσῦ ἕοσ ἥτυρι ἢὲ-λα- ἕγοίλ 

(ΠΣ 2), ν ϊο ννὰ5 γαδά, οἵ γεβῖογεά, ὉῪ 5 7 95 Έ.--- 7 2ὴδ 
τεζεί οΥ 126 :6α] Ἐχ. τ45 (Ρ): οἱ. 148} (7).---΄|Α "ὦ ἐλεν τοθριὲ 
ἐλγέθ ἠα,.5᾽ 70μγη6} (1058 ἡ.) ἐπίο ἐλ6 ποἱδαδγηι655)] ορ. Ἐχ. 318 1.23 
(η.--Οὐ Εἰλαρι] τθ6 ψῇ]!ἄθγηθϑβ 15 ἤαγα ἀεῆποαὰ ὉΥ ΕἸ 4Πὶ 
(ν.5), ἱπ Εχ. 1: Όγ 58υγ.---“26γῶ}] ν.5, Εχ. 1981 (1).-- 

9. 45πά λὲν σαηιθ... απα ἐποαριῤεα ἐλ6᾽γ6] Ὀὰΐ ἴον ἔτννο 5110 Ὲηΐ 
νεγῦ δ] νατγίδίίοηβ 115 15 ἰἀδηςοδὶ ἢ Εχ. το (ἸΕ); δ έρι αἰ5ὸ 
ΡρΘδΓ5 ἰη Εχ. 16] (Ρ).---106, 110. Εχ. τ6] (Ρ) : π6 5ἴαϊοη ὄν 
γον ϑμεῤ (ν.10Ὁ. 114) ᾿ς. πηκποόννῃ ἴο ἔχ.-- -ἴῷ ἢ. Φοῤλξαλ απὰ 
Αεδὰ ἀτὰ απ ἀθητβεα ρ΄αοοϑ, προς οηθα ΟὨΪΥ ΠαΓΘ; ἔογ 50Π16 

βσι165565, ἀδροπαϊηρ᾽ οα ραγίϊουϊατγ [Πδοτγῖ65 οὗ ἴππ6 τοιζεβ οὗ [ἢ8 

Εχοάι5, 566 ὨΪϊ. οἡυ ἔχ. 1γ'. Εογ δορηξαλ, (ἃ τεδάς Καῤλαξζα. 
--14. Δορῤλιίηέρι) ἔχ. 1τγὃ (Ε), 171 το (Ρ ογ Ε).---140 τϑοδὶ]5 τῆς 
ΡὮὨΓΑΞΘΟΪΟΡΎ Ὀοτῇ οὗ 2ο5 (Ρ) ἀηὰ ἔχ. 17} (1Ε}.---1ὅ. Εχ. τοῦ (Ρ.).Ψ 
-1θ. Αἰἰδνοίπ-λαία᾽ αυαλ} τ1τ38. (ἸΕ), Ὁε. 9535 1.---17. “Παξογοίλ]) 
ιτὖδ 1216 (ΤῈ), Ὁ 1. 11; 566 1185 η.---180.-.-29. Νοπα οὗ {π6 ττνεῖνε 
ρίδοθϑ ἤθγ πιοηποηθά (αη͵ε55 Ζήγηισλ (ν.39) τὸ Τῦδη, Ὁ ει. 
11) 15 πιεπίοηεα δηγνῆεγα εἶςα, ἀπά ἔοσ ποηδ οὗ ἴδθπιὶ ἢδς 

Ἔνθ ἃ ργοῦδοῖὶα ἰἀθητ βοδίίοη θεέ συρρεβίαά, που ρ ἢ πιδην 

διθ5565 ἤάανα Ῥεδθὴ ρυΐ ἰογινατά. Ετοπὶ ἴῆ6 ροΞίτοη τνῃ]οἢ 

{π6586 Ρἷδοθβ ΟσοιρΥ ἴῃ ἴπ6 [ἰπόγαγυ, Ὁ 15 Ῥγοῦδοία τπ αὶ {ΠῈ 
σΟΙΏΡΙΠΕγ τπουρῃξ δαὶ το Ὀ6 5᾽(πδϊοα ἴῃ (πε τυἱ]άδτηθςος οὗ 
Ῥαγδη (566 δρονε).---18, ὐχλνπα}) ἀρρεαᾶγβ ἴο θ6 οπβ οὗ {πὲ 
οἶα55 οὗ ρ'δοθ- πδπι65 ἀδγινεά ἔγοπι ρἰδηῖβ, εἴο. (2,8. “" Νδπιεβ,᾽" 
ὃ 103). Τῇ Ηδερ. »δρλὄνι (Ἀτ. γαίαπι, Ατατα. γίληιὰ) 5. {80 
πΔΠῚ6 ΟὗἨ ἃ Ὀτοοπ)-ο᾽απί, νυ ΐο]ν σσενν ἴῃ ἴῃς ἀσπογῖβ (τ Κα. τοῦ", 
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7οῦ 40), δηά, δοοογάϊηρ ἴο 8 πιοάεγη ἔγανοογ," 5 4“ ἐδε 

Ιατρεςὶ δηά πιοδί σοηβρίουοις βἤγυρ οὗ ἴῆθβε ἀεβεογίς [5. οὗ 

Ῥαϊεϑῖη 6], στονίηρ ἴῃ τῆς ᾿ψδΐοι-σουγβοβ δηὰ νδ]||6γ5. [ἢ 15 
σδοβθη ὉΥ ἴῃ6 Ατγδὺβ οἡ δοσοιηῖ οὗ 115 βἤεϊογ ἤδη Ἔποδσ- 

ἰῆσ. Τῆς πιοάογη παπα Αδυ Ἐείαπιᾶξ ἰ5 αἰἰδοῃμθὰ ἴο ““8 

να ροἷαΐη ντῇ σῃγυδβ Δπη τοῖοπι᾽ οὐ ἴπ6 τοιῖα Ὀεϊινο 

᾿Αἰκαῦδῇῃ δηά [ογυϑαίαπὶ (οί πβου). ΕἸ πιδῆ 15. πυ5 “4 ποῖ 
υπηδίαγαϊὶ ΠδΔπΊ6 ἕο ἃ βίδ ἢ οὐ ἴΠπῸ ἀδβογῖ᾽ 5 νεγρα 2 7 Ὀυϊ ἕο 

[18 νϑΥῪ τοάβσοη ἔπε ἰἀδηςβοδίίοη οὗ Εἰ πιδῖ, πλεγαῖν ου {πὲ 
στουηά οὗὁὨ ἰπ6 πᾶπι6, τῇ Ανυ Ἐείεπκᾶϊ 15 πηοϑδὲ δαζαγάουξ. 

Τῇ πδπι65, ν. Ὁ οὐ πιο. ΟΕ; δηὰ ν.31 Ζιίδησλ (ῥοῤίαγὴ, τιαῦ 
Ὅε οὗ ἴπε 5δπι6 οπαγδοίογ, που ρ ἢ Ὀοϊῃ ἅγα δηϊρίριοιβ: οὐ 

Εἰπητοη, 5366 1523 η. (ρ. 143); δπά 1ἰθηδἢ πᾶν οἵνα 115 Πδπι6 ἴο 
πιοοη«-Μογϑηΐρ (2. ““Ναπιθβ,᾽" ὃ 95). Ῥεγὲς ἔογπιβ ραγίβ οὗ 
οἴμοῦ πᾶπι65 (Ῥεγθβ- υὑΖΖζαῦ ; Βδ΄ ἃ] -ρεγαβὶ πὶ). ζΖήόηαλ ἰβ αἷξο 
ἴῃ πᾶπιῈ οὗ ἃ ἴονῃ ἴῃ υάδῃ (05. τοῦ). νη Αὐλδιίδέλαλ 
(ν.33 ἀπά ἡΜαξλδίοίᾳ (ν.35), αρ. τπε ϑαῦεθδη ρίδοθ-παπιεβ ὈΡΠΡ, 
ῥπρ; ἢ νὰ Μανγδάασλ (ν.3), Ἠατοά, 1|5ε], ποννενεγ, ἃ γαῖμογ 

αυδϑ ] ηδ Ὁ 16 πᾶπιὰ (Τὰ. γ1}; νη ΠΖασηπιοηαλ (ν.530), Η βῆ πιοη 
(1ο5. 155). Ζεγαΐ αῃρὰ Ζαλαζ᾽ οοσυγ εἰβοννῆογα ἰπ ἴπ6 ΟΤ. 85 
ρογβοηδὶ παπιεβ. ΜΠ ὐεαλ (ν.33; (Ὁ Δεσσα), ορ. ἴμ6 Εδϑα 
οὔ [Π6 Ῥευκίηρενγ Τα 65. ϑοπια γοϑε] ὈΪδησαβ ΠΊΔΥ ὃς ἀδιοοϊοα 

ἴῃ τιοάδγῃ παιηθϑ ΤΏΉΘγα ἰβ5 ΠΟ τοάβοη ἴὸ αιοϑίίοη [πδὲ {6568 

οἴδοννῖθα ππκηοννῃ ΠΔΠῚ65 δία ρϑηϊΐηα πᾶηιῈὲ5 οὗ ρΐδςος, 

[που ἢ βοπια οὗ ἢ 6 ΠῚ ἃγα νϑΥῪ ῬΟΞΘΙΌΪΥ πΊογε ογ 655 οοσγγυρί. 

ΤἼδ γαλαῖ οὗ οι (44γ. 265. ἰ. 49) οα {π6 βυδ]εοϊ οὗ 

[ἢ6 σδπιρίηρ στοιυπάς οὗ Μοβϑϑβ᾽ δε τνογίἢ οἰζπρ: “ΑἹ! 

ἐπεῖγ ὩαΠΊ65 ἵνα ΠΊΔΥ ἤανεῦ πα ἀρ δῖη 1 {πο56 σουῃῖΓ165,---ηά 

ἱνῃεγείογσο 9 Βδοδιιβα που ννοῦα ἴῃ ρσοοά ρᾶγί ραβϑϑθηρογϑ᾽ 

ὨΔπΊ65, ἀπά νοι ἰδπα-τρς τον σου]ά ποῖ γοπηδίη ἴῃ [Π6 

ἀοοογί, ἱπ ἴΠ6 γτοοπὶ οὗ [6 οἷά πεγαξπιθηβ ἤδπηθ5. Τἤογα ᾿ς 

γεῖ δηοΐποσ Κιπὰ οὗ παπιεῈβ, ποῖ στρ οὗ {Ππ6 σοιιηίγγ, ποῖ 

κηοννῃ ἴο δα Βοάιυϊησ5, ΠΙΟδ ἀγὸ οαγαυαηι0)5᾽ παρρδς. ὙὍΤΠα 

ΣΑΓΔΝΔΏΘΙΓΒ ρδϑϑιηρ ἴῃ δαβίῖο, ψ ἢ ἔδδασ οὗ (ἢ6 ποπιαάς, Κποῖν 

5. Ἀοδίηβοη, εδ͵]ίεαϊ Κοσοαγολες, ἱ. 290, 270. 
Ὑ Οἴαν Τευπιθυ!!, ααοολ- δαάγηδα, 151. 
Φ ( 65..Β0ῃ1, συν. 

ὃ Γαΐπιοσς, Φεςογί οὔ ίλο Εχοάπς, το ἔ, 
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ηοῖ 16 τυῖδο τ! δατγηθς5 τυϊῖποιςξ πεῖς ἰΔπάπιατῖςα. ἢος ὄνεῶ 

ἴῃ (δ6 ΨΑΥ, μάν πΠῸῪ ἃ γρῃι ηοινεάρα οὗ {πὸ ἰδ ΠδπΊ65. 

ννῆδὶ νοπάογ ἰξ νὰ πά ποῖ αρδίῃ 50π|6 τνδιοῖ τὰ σαογίδϊηϊν 

οδγανδηρῦθ᾽ ἤδῖη65 ἰῃ {π6 οἷά [{᾿πογαγ65."---80-84. Τῆς ἔουτγ 
ΠΆΠ165, ΜιοἌδγοίλ, Βοηπε- αἰ αζαν, Π1ογ-πλαρ-οτάραά, απὰ 7οἐδαίλαλ, 
8ΓΘ, ἴῃ 5ρὶῖ6 οὗ δοπια νᾶγίδίοηβ οὗ ογῶογ απ ἴογηι, ἰἀθπίοδὶ 

Ὁ της ἔους πᾶπιο5, Βε᾿ δγοίῃ-Ὀεπθ- α΄ αἴκαη, Μοβόγαῃ, αυά- 
σοάδῃ, δηά Ϊοϊραϊῃδῃ, θοῦ οσουγ ἰὼ 8 ἔγαρπιθηῖ οὗ δὴ 

ΕἸ γασὺ (Ὀ 1. το δῦ) ρθη ογα ΠΥ τγεΐεγγεά ἴο Ε. Τῇε ἱγαρπιθηΐ ἱπ 
Ὁι. ἀϊδεῖβ ἔγοπι ἴπ6 ργαβθηῖ ᾿ΠΠΘΓΑΤΥ ἴῃ οἱδοίηρ Δαγοη 5 ἀθδῖῃ 

αἱ Μοκδγδῇῃ ᾿πϑιεδὰ οὗ Μι. Ηον (θεῖον, ν.23). Ὀΐγεοῖ Πα γαγυ 
ἀεροηάδηοα οὗ οἰἴποῦ ραϑϑαρα οὐ ἴῃε οἴπον 15 ἰπογεΐογα 1πὶ- 

Ῥγοραῦῖα; δηά ἴπ656 ρἷδοθϑ πυϑὲ πᾶν Ὀδθη ΠγΠΊΪγ δϑϑοοϊδίοα 

ὙΠ 1Ππ6 ᾿Ἰγδαϊοης οὗ ἴδε ννδηάογηρδ δὲ δὴ δεῖν ἄδῖθ.0 Εοῦ 

αἰϊεπιρίβ ἴο παγπιοηῖβα ἴπΠ6 ἀϊβογαρδηοίθβ, 566 Ὀγνοῦ, Φόϑωΐξ. 

110 ἢ. --- 8εηπε-)α' αζαπ) ἴα δῇ ἀρ γονίδιίοη οὗ {πὸ ἔμ]16ὺ ἔογπι οὗ 
[6 πᾶπιὲ ψῃιοἢ 18 ργεβεγνεά ἱπ Ὠϊ., Βε δγοίῃ- ((Π6 τν6]15 οὔ 
Ὀ6:6 -ἰα αἴαη. ὙὍὙῇθ ταϑυϊε οὗὨἨὨ 86 ΔρὈγενίδοη 8 ἐπαὶ (8 
γα] «ἀδσηποπ)ηδιίίοη ᾽δ85 Ὀδσοοπα ἃ ρΐδοθδηιθ; ορ. 2.81. 

“«ΝΑπΠη65,᾽ ὃ92. Ἰΐ, 85 ἰβ {π|κεῖὶγ (ορ. τ Οἢ. 1τἴξ, ση. 4657), {Π68 
Βεπο-͵ δ΄ ακδη νοῦ ἃ Ηοσγιῖε ἰσῖρε, {πὸ ρίδοα παπιδά δἴϊοσγ ἴῃ πὶ 

ῬΓΟΡΔΟΪγΥ ἴᾶν ἴω, οὐ ου ἴδε οοπῆπεβ οὗ, Εάοπῃι (ση. 4652): .--- 

86. ᾿Σείοπ-ρεδον (Ὁϊ. “8, τ Κ. ο᾽6 2239, 2 (ἢ. 8}1 2035) πηυβί 
να ἰαΐη οὐ πε Εδά 8568, θυΐ, 4] οννίηρ᾽ ἕοσ ρῃγϑίοδϊὶ οἤδηρα5, 

ΓΩΔΥ ὃδ ἰάδητοδὶ αὐτῇ ἐπ6 πιοάετγη ᾿Αἰῃ εἱ-υάγαη, τυ μῖοῃ 1165 
Δῦουϊ 15 πιῖες Ν. οὔτε αὐ] οὗ ᾿ΑἸκα δῆ. ".--- 7.ε τοἱ]ήάσγτιθες οὐ 
4 2.] 15. πχδητοηδα ἐγθαυθηῖν, θὰ οἷν ἰῃ Ῥ (135 2οἱ 2715 5,45, 

Π 1. 4,251, [05. 15). [ὃ ἰὰγ Ν. οὗ 6 ν] ἀογηθθ5 οὗ Ρδγδῃ (566 

οὐ 1323). Βεΐξοτα ἴπ6 ψογάβ 226 ϑαγηὸ ἧς Καάσϑελ (ςρ. 2οἱ η.), ἃ 
ἰηδογίβ, “πᾶ ἐλθὸν 7ομγηογθαῖ Ἴγορε 416 ποι άθγηθος Ο7 «51» αν 

ἐγιςαῤεα ἐπ ἐλ τοϊάρνγησες οὐ Ῥαγαη. (ἃ ἴῃπι5 ἰάεητ1ῆδς5 Καάθ5}} 
δηὰ [86 τννι]άαγηθος οὗ Ῥαγδη; βυοῇ δὴ :ἀθηϊ Πποδίϊοη 15 πιδάς 

πονδεγα εἶ56.---8} ἢ. τε )οῦϑδ. -.88. Τῆς ἀδίε οὗ Δδγοπ᾿β ἀδαιϊὴ 
(16 1ϑὲ ἀδυ οὗ πα ἴῃ τηοηίῃ οὗ ἴῃς 4οϊῇ γεδγ οὗ ἰδ Ἐχοάῃβ) 

5 ποῖ ρίνθη εἰβεννῆεγα; Ὀαΐ ορ. 2ο' (Ρ) π. Ηἰ5 ἂρὲ δὲ ἀεδιὴ 

4150 15 ρίνϑῃ ΟὨΪΥ δγα, Ὀὰξ ἰἰ 15 ἃ πιοῦα ἱπίσγοπος ἔγοτῃ ἴπε ἀδἴα 

δης {Π|π Ξἰαίεπηεηΐ οὗ Εχ. 77 (Ρ).---40. ΞΞ 211 (Ἰν11}} 511] νογραὶ 
5 Κοὐυίπβοη, δ δὲ, εσεανολές, 2ϑοῖ.; Ὀτίνογ, ϑει, γ5-. 
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ναγίαι 05), 8 ἔγαρσηιθηῖ οὗ [Ε τυδιοῦ ποῖν βίδηδβ ᾿ἱπηπχεάϊαιῖεῖν 
αἴϊτεγ Ρ᾽58 δοσουηΐ οὗ Αδγοη᾽β ἀδαίῃ.---41. ϑδαϑημοηαλ)Ε ἢ ἘΠ15 
ὨδΙ16 ΟΡ. ϑαϊπιοη, ἴΠ6 πᾶπιὰ οὗ (ργοῦ Ὅν) ἔννο αἰ βεγεηξ ἤϊουη- 
ἰδἰη5; ]υά. οὐδ, Ῥ5. 68:5... 42, Ῥμηο"} Ἰαβϊεδά οὗ {π|5 ἔογωι (18) 
5 ἢ (ἢ τοδλά δύέρμονς ())8). ὍΤδδ ρίδος δύ 6 ἰάδηξίοαὶ τι τπ6 
Εάοπιία ίποη (πη. 4,46,1, σ Οἢ. 27); ]εγοπῖα ϑρεαΐκβ οἵ 

Εδοποῦ 85 “"πυης νου 05 ἰη ἀδδογίο, ΟΌΣ δου ἡγεῖ 4 Δπ|η- 

ἴογιιπὶ ΒΌρρ ο115 ἐβοάτϊαηίων ᾿πίογ οἰνΔἴοπὶ Ῥεῖγαπιὶ εἰ Ζοαγδχη 

(Ο.5. 125319 13; ςρ. 200 35 51); [86 πδπι6 ΠΊΔΥ βυγνῖνα ἴῃ {πδῖ οἵ 

ἃ τυΐη (Καί ΄αι Ῥῃδηδη) ἢ ϊοἢ τνὰ5 ν᾽ ϑιιεὰ ὈΥ ϑεείΖεη ( Ἔζϑθη, 
ιν 17). [ἡ 1Π]5 οαϑὲ Ρίηοη Δ ἰῃ ἔπ6 πογίμογη ραγί οἵ Εἄοῃ). 

ΤῊΙϊβ νου ἀρτοα τυ τἢ [Π6 νῖενν κυρρεκίθα ἴῃ 2110 ῃ, τα 188 

1 ΠΘγΑγΥ, ἴῃ οοπηηοη ἢ ΡΥ, γοργοϑοηῖβ ἰϑγϑεὶ 85 ρδϑϑίῃρ' 

βίγαιρῃμ ἀοοββ πογίδογη ἙἘάοπιὶ ἔγοπι Μί. Ηογ ἴο ἴπ6 Ὀογάδεϑ 

οὗ Μοδῦ.---48--46ὅ, Οδοίλᾷ απὰ 2ν»»6-λα' σδαγίη:) 21101. (Ῥ).---48, 
2 δον- ρα(Ἷ 2139 ,286 ηοίε5 ; [δα ργεβθηΐ ἔογηι, οὗ οουγβα, ργε- 
ΒΌΡΡοΞε5 ἴῃ Οσδάϊϊα οοπαμπαβέ, οσ οσουρδίίοη οὗὨ ἴπ6 οουηΐγγ. 

-461. “Αδηον-αἱδιαίλαΐ») βίπος τ }5 οοπιθβ δεΐψθε Ὠΐθοπ 
δηὰ “ἴδε Μί. οἵ πὸ ᾿Αθαγίπι Ὀεΐοσγα Νεῦο,᾽ 1 πιιβὶ "6 Ὀοί ννθοη 
Ατγηοη δηά ἴπὸ δ δάν Ηδθῦᾶπ, δηά πΊᾶὺ νοὶ Ὀ6 [Π6 5δπὶῈ 85 

Βει"- αἰ δ᾽ αι μαἰπὶ (16γ. 4823 1; ΠΟΣῚ Π2 ἴῃ Μεβῆῃδ' 5 [πϑου- ([. 30)). 

ΤἼΘ ὄχϑδοῖ δἰἴα 15 ἀποογίαϊη. ὍΠα Εγϑῖ ραγί οὗ (Π8 πᾶπΊ6 ΟσΟυΓ5 

ΌΥ [1561 δ5ς 6 πᾶπι οὗ 8 ρίδοα ἰη Βοη)απιη, [05. 21}8.-- 
47, 7Τὴθ »ιοιρρίατης οὗ ἐλε ᾿Αδαγώμ) 2712 (Ρ).--͵λ᾽οδο] 4.238 ἡ. 
-480. 221 (Ρ)ὴ.---49. Δείλ-7)εελίνιοέλ (705. τὲ 1339, ΕΖεῖ. 2539) 
ΤΥ δα ἴδε τπιοάδγῃ ϑυϊνάπια (Βυἢ], Οεορ. Ὁ. 265). Αβεϊ- 

58 1{{|πὶ 15 ποῖ πιοηϊ᾿οπδά ἴῃ Ῥῆ, [Ιῃ 25] (ἸΕ) 6 δοῦτανίαιεά 
ἴοτηι ϑῃ1:{1πὶ 15 υδ6ά; [ἃ 15 ἴπεγα πιοη]οηθα 845 ἴπ6 ρΐδος 

ννῆογα [86 5γδρὶ ας δϑοάθβ. [1 Βει δ. ϊπιοῖῃ δηὰ Αδεϊ- 

ἢ {πὶ 6 σογγοοῖὶγν Ια α ἢ Θυννέπιε δηά οΐγδη (25) η.) 

ταβρθοζνεῖν, ΠΟῪ ΙΔΥ δοιυΐ 5 τπλ165 ἀραγί, δῃά Ὀοϊῇῃ οὗ ἴδεπὶ ἃ 

ἴανν τ 1165 ἔγοπι [6 τνοι. 

7. 39}] ταῖμιεγ 391; 80 3.--- ϑἼ)5 "50 ΠῚ} εχοερὶ πεγε απά ἴῃ ν." (ςρ. 
ν- Ὁ) ὉΠῪ ἰφ. δἰτναγϑβ ἔοϊ]οινεὰ ὈΥ {1|ὲὶ δηλ οὗἩ {πὸ ποχὶ βίαγίπρ-ροίηϊ : 
Ῥαίογβοη, ἱπεγοΐογα, βυβρεοῖβ Β0Π16 σοστυρίοη Ὦετγα ; 566 Πῖ5 ποία ἰη 5207, 

--9. ον υπ] Το σοπιρίϊες 45 δραπάοπεά δἰ8 υδυδ] ἔογαινυΐα (5ες ἰδϑ5ὶ η.} 
ἰῃ ἔδνουγ οἵ αἰγεοὶ οἰϊδιίοη ἔγοπι Εχ, 15, 
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ΧΧΧΙΠ. κο-ΧΧΧΥΙ!.--- γαγίοις δαιτὸς γοϊαξέρρ᾽ 9 ἐλ6 Οοημφιοϑέ 
ρα σε: ἰοημθηέ οΓ ΟαμααΤι. 

(1) εβίγυςίίοη οὗ {πὸ :Δοϊαίτου οδ͵]δθοΐβ οὗ ἔπ6 Ὁδηδδηϊεβ 
δηά {πὸ ἀϊδιγιυκίοη οὗ σδηδδη ὃν ἰοῖ, 4,369 δδ᾽, (2) τῃε Ὀοιηά- 

ατῖος οὗ σδηδδη, 3441; (3) ἴπΠ6 πδπιθβ οὗ {πὸ γί θαὶ ργίποθς 

Ὧο ψ ἢ ΕἸεαΖασ δηά Ϊ]οσῆυα ἀγα ἴο βυροτγίπίθηα {Π6 δἱἱοί- 

πιεηῖ οὗ σδηδδῃ, 4416 39; (4) 1 δνιεῖοαὶ οἰ 65, 3518; (5) οἰτι65 

οἵ τεΐιρα, ν.» δὲ; (6) Βείγεβϑϑες γεαυϊγεα ἴο τδγγυ ψνἱτμίη {πεῖν 
οννῃ οἶδῃ, 0. 26. 

ΑΙΙ ἰῆ656 αν ὄἼχοορί ἴπῸ ἰαϑῖ, ψπιοἢ 185 δὴ δρρϑῃαϊχ ἴο 

2711} (Ρ), δηᾷ ἰς ρίδοεα ἴῃ 115. ργδβϑθηΐ ροϑβϑιοἡ ἴὺσγ ὯῸ νϑῦὺ 
οὈνίουβ τοᾶβοῦ, δα ἰηϊγοάποεα ΌΥ Ρ᾽5 υδιιδὶ ἰογηλυΐα, δηὰ αζα, 

Ῥοιτῃ ἴῃ βίυἹα δπά ἴῃ οἴμασ γεβρεοΐβ, οἰαῦῖγ οοπποϑοιοα ἢ Ρ; 

[ῆ8 5οδεηα οὗ ἴπε οσοτῃηπιυηϊσδίίοη οὗ {Π6 ἰᾶννβ ἃ5 ρίνϑη ἴῃ 4,40 χο] 

46:8 15 {πὲ οὗ 22] (Ρ); νἱϊῃ 4416 39 ὁρ. 1τδ1δ χ.,,4.16 (Ρὴ, δηά 566, 
᾿ δαγῖδογ, {πΠ6 ηοΐδ5 ἰῃαΐῖ ἑοἸΐονν. Τἢδ ἴᾶννβ ἀγα πιυςῦ 655 πκὶϑοοὶ- 

Ιδῆθοιιβ 'ἰπ ομαγαςίογ ἤδη ἴποϑβο οὗ ο. 5 ἴ. δπὰ 15, δηὰ ἴδγ πιοῦε 

τοϊδίβα ἴο ἴπ6 ἱπιρ] δα οἰγοιιπιδίδποσϑ (μδη ἴποβα οὗ Ο. 5 ἔ., οἵ οὗ 

α. 15, ΟΥΓ οὗ ο. 19; 845 οοπῃοργηθα τ [Π6 οσουραίΐζοη οὗ [Π6 

οουπίγγ ὟΝ. οὗ ]Ἰογάδη, παν βἰδηά νογῪ παίυγα ν δἴζοσ (6 οοη- 

αυσϑῖ οὗ {{Ππ᾿| σοιηΐγΥ [᾿. οἵ [6 ]ογάδῃ, δυΐ Ὀεΐογε ἴΠ6 ρεορίβς 

δοΐιδ:} ογοβϑ ἴμ6 γῖνογ (ΟΡ. 058. 1). Αἵ ἴἢεπ βαπιε {ἰπ|6 ποπα οὗ 

[ἢ διν5 56θῆι βϑϑεηῖδὶ ἰο ῬῸ5 βοἤδηια, δηα ΤΟΥ ΠΊΔῪ 411} Ὅσα, 

85 5οπιδ οὗ ἴδποπι σογίαϊηἶἷγ σθαπὶ ἴο Ὅδ, [86 ᾿ννοτῖς οὗ Ῥ᾽ γαΐποσγ 

{π4η Ρξ, 
ὙΠουρἢ αἰ θεγεηεῖγ ἀδϑοῦθεά, [Π6 βσοθηα δηά οἰγουμπηδίδησες 

οὗἩ ἴῆδ56 ἰατνβ δῦβ ργδοίοδ νυ [Π6 βαπὶα 45 οὗ ἴῃς ἰἂνν οὗ Ὠ[ϊ. 

(ερ. τ. 1ὅ) : 6 βυδ)εοῖβ α'ϑο οὗ ἴτννο οὗ {πεπὶ ἃγα {Π8 βδῖηδ, 
{που {π6 γϑαϊπιθηΐ 'π Ομ οδϑα 18 νεγῦὺ αἰβδγεηι. ὙΠ ἢ 

4.9.8. ρρ, Ἀῖ. 1011 (οἰ 65. οὗ τοΐῃρ 6), δπὰ τ ἢ 4450 δ ορ, Ὁ. 
1253. (ἀπ γαοϊίοη οὗ ἸΔοαΐγουκ οὈ͵εοἴ5). 

ΧΧΧΤΊΠ. δ0-ὅθ. Ὑδινθι Θοτητδηὰβ 0810 ΙΒΓΘΘΙ 68 ἰο ἀθβίσου 
811 ἸΔο]αύτουβ Οὐ͵θοὺδ ἐπ 080 ΘΟΌΒΟΥΥ ἩΔῚΟΝ ΠΟΥ͂ ΟΟΟΌΡΥ Ἧ. οἵ 
Φοτάδῃ, δηὰ [0 ἀἰν 9 [110 Ἰδηἃ διροηρ ὑμθ: 8017 608 ὉΥ ]ού. 

Τῆς ἵννο βυδ]εςῖϑ ποτα σοπιδίηεα ἀγα Ἔχργεϑϑεά ἴῃ αἰ εγοπὶ βίγ]65 : νΒ 
(ἴδε αἱἹοίπιεπὶ οὗ (6 14η6), 16 ἴῃς ἱπιγοάυοσίογγΥ ἔογπιυ δα ν. ὅθ. δι6 ἰᾳ ἴῃ τα 
δἰγϊε οἵ Ῥ; ν."ΒἘ- 89. (ἰδ ἀεβίγιυςιίοη οἵ ἰἀοἷαίτοιι8 οὈ͵δς(58) τες} ]]8 Η δηά 

22) 
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Ὁ. Νίοῖε Ἔϑρθοῖδ!ν π22 δηά πῆ τῸ (ν.535), τυ ϊὶς ἢ οσσυγ ποπῆοτε αἶσα ἴπ ἴδε 
Ῥεηϊ. Ἴχοερὶ ἰπ [μὲν. )ό)- 9. (Η); 56ες, υγίμενγ, (Π6 ηοῖς5 ἰμδῖ ἔοϊονν. Ὅς 
ςουρδιηδίϊΐοη οὗ {π6 ἔντο ἴδτὸὺϑ ἰ5 Ὀεϑὶ αἰἰγὶ δυϊεὰ ἰο δὴ εὐϊίος (Ρ5), Ν᾽ ροϊοῖϑ 
[ογσιναγά ἴο ο. 24. 

δ0, ὅ16. Τρ. 51} 135 ([Ρ) : 566 ποῖς ἴπεγα δηά δἷβο ρῇῃ]}. ἢ. οἱ 
55.-- 7 ἐλ6 ῥέαϊης οὗ Μοαδ, εἴο.] 221 ἡ. 263 451 (Ρ).---ὅ10. (ρ. 
459, Δι. 151; 566 4130 15 ἡ. ἀπά ρῇῃ:]). η. Ὀεῖοινν.---ὅῷ. Ηδνίην 
ογοβϑϑά Ἰογάδη δηὰ βδηἰογεα σδηδδη, ἴῃ [5γϑο 1658 ἄτα ἴο ἀτγῖνα 

ουἕὲ ἴπ6 ἱππαρδιίδηῖϊβ δπά ἴο ἀδϑδίγου ἴπῸ γοηηπδηΐς οὗ ἴπεῖγ 

το βίου : ορ. Εχ. 2355. δ1-8. 411-16 ἸΕῈ), Ὁ... γί δ 123: ϑυςῇ 
οοπιπηδηαβ ἀγὰ ποῖ ἔουηά οἰβεννδογα ἴῃ Ρ.-- Κ σλαΐί έοβοςςος:) 
{Π158 56 οὗὁἨ ΦΥΠ 15 ομαγδαοίογϑος οὗ Ὁ, Ὀυζ 15 ποῖ ἑουηά ἴῃ ΡΕέ: 

566 22 η.--Υ̓͂6 «λα σαπδθ ἐο ῥεγίδλ) ἴμ6 Ῥίε] οἵ Ἴιε, νι ἢ 15 
[ουπά ἔννοα ἴῃ {Π]18 ν.,) οσουγβ εἰβαεινῆθγα ἴῃ ἴῃ Ηδχ. οηΐΪγυ ἴπ 

Ὠι. 114 123.--- Τ᾿ οῖν ρενε(α ς(0᾽:6)5] 1.6. βΒῖοηε5 υυἱτἢ Ἰἀο᾽ αἴγοι5 
βυπιροῖς σαγνοά οἵ οἴπογννίβε γεργαβοηΐϊδαά οὐ ἴπεπιὶ. Ὑἢ]15 πιοδη- 
ἰδ οὗ ΓΡΟΦΌ 8 ργοῦδθῖςθ, που ρ ἢ τοὶ δρϑοϊυ οἷν οεγίδίη (566 

ὮΙ. ἢ.). Τα οηΐγ οἴποῦ ραϑϑαρα νὨϊοἢ τείεγϑ ἴο βιοὮ οὐ]εοῖβ 

5 [μὲν. 26᾽; [ῇοξε πιοηοηδα ἴπαγα ἀγα σογίδι Πἰν οἵ βίοης (2 Ν 
Γ 2 ΦΌ).--- ΤΑοῖν νιοϊίοη ἐπιαρο5] [μ6 ἱπιαρὲ (Οδν) τυᾶβ ργοθδθὶγ οἵ 
τῆς 584π|6 ἤἥριτιγα ἂς ἴπ6 νοα ννᾶβ οοησεϊνεα ἴο Ροβ55655 ; ἔογ Ὁ 

ἰς υϑεα οὗ ἴπΠ6 σαϑί ἤριυγας οὗ πιῖὶσα (1 5. 65:1) δηά ρτάνϑη 
ἤριυγες οὗ πιεὴ (ΕζΖεϊκ. 2213); αἷβο ἴθ ἴῃ ρῆγαβα “" ἱπιᾶραβ οὗ 

ΠΊ8165 ᾿" (ΕΖεῖς. 1617. Τῆς ρῥγεβϑδθηΐῖ ρῆγαβθ 15 {πὸ δαυϊναίεηΐ οὗ 

““τιοϊΐθη ροάσ," ψΏΙΟΝ 15 υϑεά ἴῃ {Π6 5᾽ π΄ ὈγοΒι δ᾿ [Ιοη5 οὗ 

ἔχ. 4417 (ἸΕ), μὲν. τοῦ (Η). Μοογε (22. 2148) ροϊηϊς ουἱ 

τὲ [6 πηοϊΐοη ἱπιαρὰ 15 ἴῃ οηἷγ Κιηά ργοδι τεἀ ἴῃ {(Π6 οἱ δεκῖ 

ἰεσιϑδου (Εχ. 3417; δηά ςοηπϑιάθυβ ἰἃ ργοῦδοϊα τπδὲ Ῥοιῃ 

γδπι6 απηά {{π|πο΄ ννεγα Ὀογγοινεά ἔγοπι ἴπΠ6 (δηδδηϊίθβ.--- “πῆ 

ερηποἱίδα αἰΐ ἐλοῖγ δᾷνιδίλ}] σΡ. [μον. )639 (Η), ““Αηά 1 (Υ δῆ εἢ) 
ἍΝ} ἀσπιο 5 41] γουγ ΠΟ ρίαοοβ." ΤΠ5 5 [6 ΟὨΪΥ οἴδοῦ 

ρΡάϑϑαρα ἰῇ ἴῃ. Ηδχ. ἴπ νδιοἢ ἴῃς ἴογηιὶ ὀζ»ηᾶλ, σοπηπΊοηΪΥ 

τοηδεγαά ἀζοά 2ίαςο, ἰ5 ϑεά νυιῇ ἃ γεϊ;ρίους γοΐίδσγεποθ Τῆρ 

τογπὶ ἄρροαῦβ ἴο Ὀ6 ἀεεϊνεά ἔγοπι δὴ οἴπογινῖβα πη κηόννη τοοῖ 

δῶμ. [τ οογίαϊη ροείϊοαὶ ραϑβθαροβ ἴῃ ἴῃς ΟΤ. ἰξ ἰξ5 πιδεὰ οὗ 

λεῖολΐς, νεῖ 6γ οὗ [Π6 ἰΔηά (1115) οὐ οὗ ἴπΠ6 θα (τνᾶνϑ85) ; 566, 

6...) Δι, 15. 814, 1. 4215, ]οῦ ο5, ἀπά ορ. ἴΠ6 Αϑβϑγζ. ἤδπ γῈ 

ἢ δα-πια-α-ἴ ξα!α παῖ Ξε ἐλ6 γαυΐπος απα λοίσλίς οΓΓ ἐλ πιοῖπ- 
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ἑαΐης (Ὠ εἰ ΠἰΖοοῦ, Παπεποδγίογδιολ, 1778). Τὺ ὕπλογα σοπΊ ΠΠΟΠΪΥ 
ἴῃ ἴπΠε ΟΤ. {π6 δαᾶγπᾶλ ἰδ. ἃ ἷδοςα οὗ ννογβῆ!ρ (ΟΡ. δβϑρθοῖδίυ [Π6 

Ρᾶγδ]16115πὶ υττἢ τε ξάδελ ἴθ Απὶ. γ9, 15. 1613); 1[ἴ 15 5 ΠΆΠΑ ΥΙν 

υϑοά ἴῃ 186 Ιπβογϊρίίοη οὐ Μεβϑῆδ' (1. 3). [}ἢ. οογίδίη δδυῖν 
ΡᾶΞ558ρΡ65 πε δαγμᾶλ 5 τεργεβεηϊθα 85 δὴ δορείδογ βιυϊδο]α 

Ρΐδοα ἔος {πΠ6 τνοσβηΐρ οὗ Ὑδῆνθῃ, δηάὰ 85 σοῃϑιϑηρ οὗ, οὐ 

βπδῖθά οἡ, ἃ δεϊρῃι; ἰξ 18 ὨθοσββαγΥ ἴο σεοομα ἴο ἴπ6 δαγιᾶλ 

οἔὗ Εδιηδῆ, που ρῆ ἴΠῸ οἷα ἰἴβο! ἴᾶῪ οα 8 ἢ111: Ἅ 5. οἱξ ; ἴὴ 
Μίο. 412 Σὲ] (Π) δηὰ δἄριδίλ αὐτὰ νἱτίυ δ! δαυϊναίεηῖβ. [1 δῖθγ, 
[πΠ6 ἴεγῃχ υπάοιινεηΐ πού! οδίϊοηβ : (1) ἰἃ σαπια ἴο σοπποΐα ἃ 
Ρἷαςα οὗ ψνούβἢ παῖ ννας Περὶ εἰπιαΐα εἰἴἤεσ 45 οἤεγεά ἴο οἴποῦ 

ἀοίεῖα ἴπδὴ Ὑδῆνεμ (1 Κ. εἰὖἯ, 2 Κ. 248, 16τ. 19), οἵ ἃ5 
οβεγεά ουϊδίάα Ϊεγυβαίεπλ (1 Κύ. 1453 1.19} δηὰ οἴϑη); (2) ἰΐ 

᾿τρ0116 6 Βοπιοίδιηρ γε βοίαὶ : τπΠ6 δά»ιἄλ πεδάεα ἴο Ὀ6 Ὀ011 (Π)3), 

δηά οουἱὰ Ῥὲ ρυ]εαὰ ἄοννῃ (772) οἵ γεπιονϑά (0) ; 566 ταείεγ- 
6ῃοα5 υηάδγ (1) δηά (3); δηά (3) 1 Ιοϑὲ δὴν Ὡθοθϑβαᾶγυ οοηηεο- 
(ἴοη ἢ δοίυδὶ ἢ111-[ορ5 ; ρΐδοθϑ οὗ ψουϑῃρ ἴῃ νδ]]εγ8 οου]ὰ 

6 οΔ11ε4 δάνιδίδ (76τ. γδ1); δᾶτησέλ νοτα διυδίοα ἴπ (Π6 ρ'αἴες 
οὗ ]οτυβαῖοπὶ (2 Καὶ. 238). ὙνΒεῖποῦ [Π656 δαηισιδ οὗ ἰδῖθσ {1π|ὲς 
οοηϑδίϑίεα, 845 ΠΊΔΩΥ ἢᾶνα βιιρρεβξίεά, οὗ δυί!βοϊαὶ του πᾶς ἰ5 

πησεογίδιη. χορ ΌΪΥ νὰ βῃου]ὰ υπάεογϑίδηα [6 ψνογά ἴῃ 1Π15 

ὈΆ558ΡῈ ἴῃ ἴῃ ἰαΐοσ βϑῆβε, δηά ἴῃ σοπηηδηά 845 ἃ σοπηπΊδηά ἴο 

ἀδϑίγου 411 ἴπ6 βαποίυδγιθϑ οὗ ἴπη6 (δηδδηϊΐες ; οἴπογινβα ἴο 

ὦὐενηοίζελ ἐλθ ἀρὰ ῥίασες τασδὶ πιθᾶη ἴο ἀδϑίσγου ἴΠπ6 δρριυτῖίε- 

ἢδησε5 οὗ Οδηδδηΐϊΐα ΟσΘἢΙΡ δἱ ἴπεβε βροῖβ, βυςοἢ 85 ἴῃ δ᾽ δῦϑ 

(Ηοβ. 1τοϑὺ)ὺ δῃά, ἴῃ βοπια οδβεβ, βδογθὰ ἰγθθβ (1 5. 228) δηά 
(εαϑίϊηρ [4115 (1 5. ο23) δηά (ες 11|κ6.5---ὅ80. Ορ. ἴ,μδν. 203! 
2545 (Η), απ. 157 (1ὙΕ); ξυτέμου, τυῖ ἢ 20 ρόςσόος ἐξ (ΠΠςΣ ΠῸ 9) ορ. 

[Π6 σοῃϑίδητ!Υ γασυγγίηρ᾽ ὍΝ. 2, οὗ Ὁ (4... Ὧϊ. 418; ΓΗ. 88), 

δπά οἷ. Ρ᾽5 ρῆγαβε πῖπνῦ (225 η.).---564. 4πῶ γὲ «λαἱἱ ῥοξδοος 

γοπμγϑεῖσοός 07] 3218 Ρῃ1]). ἢ. ὙΤΠε οἴαιιδα πρ δαυ δ! νυ 611 ἔοΠοῖν 

ἱπηπΊο!αίθΥ οἡ ν.δὶ : (Πδη γεπάδσ ζάδπ γ6 «λα, εἴς. ---8ν 1ο 
2655--- ΤῸ ἐλαέ τολίολ ἐς ἰαγρε, εἴς. 2654.--- Κγά͵Ἠϊίλογεοευθ; ἐλ6 

ἰοέ γαἰοῖλι 9» απν γανεῖν, ἐξ σλαῖ λαὺυδ (ἱΐς ῥοδϑοσείορ)}) 1ῖ 15 
ἱπΊΡοβϑι 16 ἴο γαηάδγ 6 Ηθῦτον ὈοΙἢ [6 γα] δηά ἰηο] Πρ ΡΙν ; 

δυιῖ τπ6 σπν γηαρ οὗ ΕΝ. 5 γαῖμα τη ϊβ δδάϊηρ. ὃ Βαγα γεπάδγοά 
“τὴν γαπιῖίν τοῖετϑ Ὀδοῖς ἴο ὉΣ ἀπά 2 ἱπῖο τυ σῇ ὈΞΉΠΕΣῸΡ 

5 866 πιοτὸ (ΗΠ ν Δίοογε᾽ 5 ατγί. “ ΗΠ Ῥίαςς " ἴη Σὲ, 
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(»ομγ" ,α»εἶέθ5) 15 σιταταπιδιοα!ν ἀϊν! ἀ64.---δ5 7. 1 ποῖ ἀγίνεη 
ουξ οὗ {πὸ ἰαηά, ἴ6 Οδηδδηϊίαβ Ὁ] ἴῃ ἤαΐυτα αἰσῖγοςς τῃπ6 

[5γδοῖθϑ, δηᾶ υἱεἱπγαΐεῖϊν Ὑδῆννοε ἢ νν}}} ἰγεαΐ τῆς σγϑοῖ ας ἃς 

Ης δὰ ἰηϊοηασοα ἴο ἰγεδὶ [6 (δηδδηϊζοϑ, ἡ.6. Ησ ν1}] τοσονα 

{ΠπΠ6πὶ ἔγοπι (Ποῖγ οουπηίγυ ; ἴη6 νυτιῖοσ π45 ἴπε Εχίΐα ἴῃ νίοιν.--- 

ῥγίροῖς ἐπ᾿ γομῦ ἐγός απο ἐλογης (9) ἐπε γον» οἱ65] βἰπιιῖατ ἤρτιγας 

τ υβοὰ ἴῃ Ϊο5. 243, ΕΖεῖκ. 2824, δηὰ ρογῆδρβ ἴῃ [ἴδ οτἱρίηδὶ 

τοχὶ οὗ 7υ ἃ. 23. ΕἸξενεγα 1 15 ἔγθαυδητςν γαργοϑοηϊοα {π δῖ 

τἢ6 Οαπαδπίῖαβ [εἷς ἴῃ {Ππ6 ἰδηά ν»1}} 6 ἃ 5“"α7γὲ: 5εὲ6 Εχ. 2583, 

4415, Ὁ, γἱδ, 
81. ὉΠ: Ὀπκ ] ἴδε ραγὶ. δι "3 (Ξε τοῦδ") 5. υηυϑυδῖ (ΒΒ. 4γ2α): 1 

οσουγϑ ἔννῖος οἰϑανγῃογα ἰη (Π18 145: ϑεοϊίοη οὗ Νὰ. (45.4.30); 566 8690 ὉὨι. 
ι151 189,--- 52. ὉΠ390] (παι (ἢς οὈ]δςοῖὶ8 90 ἰδγπιοα σσεγὰ σοηηοσςοῖδα τ͵Ὡ τῆς 
πδίΐνα ου]15 15 οἶεαν ἔγοπι ἴπε6 σοηϊοχί ἤἢεγα δηά ἴω [μεν. 26' τβεγα π39Ό 13κ 
ἰ5 ἃ ἔουτί ἴοσττῃ οἰ] οννίηρ, πῶχο, θορ, δηὰ οδῦκ. κϑὸ ἰὰ Αγᾶπι. τηοϑῃ5 2 
ἰοοξ οι (ΞΞ ΠΣ ; 80 πη} ΞΞ ΠΡ 1), ἰοοξ 707, ἐχῤεοξ; ἴῃ Ἡςεῦ. (Π6 τοοῖ δρροβϑγβ 
ΟὨΪΥ ἴῃ “323 δηΐά Π3 Ό ; ἴΠ 86 ΠΊΔῪ ῬεγὮδρ5 πιεδὴ α» οδγεοΐ ο ἴοοξ αἕ, ἃ το- 
Ρτεϑβϑεηίϊδίίΐοη οὗ βοπιοι πίηρ ἀγανν οὐ ἴῃ τεϊϊεῦ; Ὀυϊ [ἃ οδπηοίῖ ὃς 5861ἃ (παῖ 
πε ργεςῖβϑ6 βεηβε οὗ εἰΐπογ ἴδετῃ ἰ8 δϑί Ὁ] 158ηεὰ. ΤῊΣ ΓΊΌΠ ΠῚ32Ὁ οἵ 15. 216, (ἢς 
Π03 ΠΥ ΣΡΏΔ 2Π| ὙΏΡῚ (9 οὐΐυεν σαγυϊηρ) οὗ Ῥτ. 29}}, [Π6 π'Ὡ Ό ὙΠ (1 ελανεδοῦς οὗ 
ἐνιαρ 7} οὗ Ἐεῖς. 8.3 τε 411 υπηςογίδίη. ἴῃ 58. 747, Ργ, 181}. Π'3 Ὁ 15. υϑεὰ 
πηοίδρπογίοδ!γ. ὙὍδα Νοεγβίοηϑ ἀο ἠοῖ γεοοχηθϑε ἰπἢε πιοδηΐϊηρ βρηγεα 
οίογιες εἰϊῆος ἤογα οἵ ἴω ἴ[,ον.; τ 845 λιθόσκοπος οΥ λίθος σκοπὸς ἴῃ ἴκεν. 
Δηά δεγε σκοπκιαί; ὦ δηὰ 45 ρῖνε π'3 Ὁ {πε 8εῆϑε οὗ οὐ, τοογελίῤ (κΊ20, 

12 ).--88. γκπ 03 πκ ΠῚ ΠῚ] Ὀεΐογα γικὴ (Ὁ ἰηβογίβ 25), (δ ἀ5ϑἰη)ῖ- 

ἰαϊηρ 1ἴΠ6 ργεβεηΐ ρῆγδβε ἴο (δι ἐουηὰ ἴῃ ν. 53. δδ᾽ ἀῃηα τεβίογιηρ, (δ6 πογηιδί 
οοηδίτυςιίοη οὗὨ σὴ (Ξ ἴο ἀϊ5ρο055655) ἸΏ ἃ ρεγβοηδὶ οὐ]. 1 Κ) ἰ5 οογτζεςί, 
ῃς ΗἸΡὮΙ 15 πογα υβεά ν» ἢ [Π6 86η86 οὗ ἴδε [Καὶ, ὦ σεφιεέγε ῥοσεόςσίοη, ο7); 
ΟΡ. 145., 1.5. 871 1713, ]΄υἀ. 115 (Ὁ }}) ; 705. 87 5εαπ)5 οοηοϊυβῖνα Ῥγοοῦ (πὲ (δε 

᾿ΗΙΡΗΙ πδά {π18 βθεῆβϑα; ἔοσ με οοηΐϊεχί ἴπογε ἀοθϑ ἠοΐ δ᾽ίουν οὗ γεπάεγιηρ 
αΐεῥοςςεος ἐλ6 οἱέν (νὶΖ. οὗ 118 ἱπμαδίιδηῖϑ). Βαῖὶ 8ε6 ΒΏΒ. ---δδ. Ὁ3.))}32 ο3εῦ 
ὈΞ ΧΩ 22Χ 0} (μ6 ναγίδηϊ οὗἩἨἁ 1818 ρῆγαβε ἴω 109. 221} βεεπὶβ 1655 οογγεῦί. 
Οη 7υά. 25 53ε6α Μοογθ. ὑϑ οσουγβ Βεγα ον ; Ὀυΐ ἔπεα πιεδηΐϊηρ οὗ βοπιο- 

5 

(Βηρ σλαν, οὐ οΐρ θα, ἰ5. γε] βεςυγεά ΌΥ͂ ἀζ ἃ σα τεαῤοπ; ΔΏΩΟ 

α παΐϊ; Α5ϑυγ. ξέξξαΐμ, ὦ ῥοίνξ; ςρ. αἰ5ϑο ἰῆε Ηςῦ. πρὸ (Ἰ]οῦ 4051}) δηοά πρδρ 
α ἕλον λεάρε (15. 55). Α δἰπιίασγ δεῆϑε ίοσγ ὉὴΣ (ἢετε δηὰ οβ. 2118 οῃἹγ) ἰ5 
1655 σογίαίη ; {με Ὀαϑῖ βιρροτί ἴος ἰὰ ἰ8 πὺχ (Απι. 45), Ῥνδῖο ἢ πιᾶν πλεϑ ἐλε 
ποοξ οτἦ δαγὸ (οὗ ἃ 5ῃϊπρ᾽ 5βροδγ) ΑἈποίμεσγ βιπηαν νογαὰ Ὁ Υ, σΟΙ ΠΊΟΗΪΥ 
τοπάεγεα ζἄσνγρσ, ὁσουγβ ἴθ ἴννο ῬΑ 5858 ρ6Ὲ85 οὐἱγ (]οὉ 55, Ῥγ. 225), Ὀο(ἢ οἵ 
ὙΠ ἢ πᾶν ὃς Τογγυρί.--86. ῬΠΟῚ (Ππ6 νῦ, “9 Οσουγβ Ὠοννμεγα εἶδα ἴῃ 
{πε Ῥεηΐ, 

ΧΧΧΙΝ. 1-16. ΤῊΘ οι άδ 7168 οὗἨ {Π6 Ἰαπ ἴο ὯΘ οοσυρὶοα ὑγὲ 
186 πἰπθ-8η8-8- 8} ὑχῖ068. ---ἼἾ 6 Ὀουηάσαγιοβ μεγα σίνοῃ δγὰ 
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οογίδιηἶν ἴο βοπια Ἔχίθηϊ ἰάθδ]; πὸ σουπίγυ ποι δα τ Πΐη 
{δ ννᾶ5 πενοῦ ἴῃ 115 Ἐπ ΓΕΙΥ ἴπ {πὸ δοῖυδ] οσοιυραίίοη οὗὁὨ [ἢς 

Ηεῦτενβ. ὉῆῚ5 ἰ5 οἰδεαγεξί δηά :᾿παϊςρυίδοϊα ἰῃ {Π6 οα5ε οὗ [Π6 

τνδβίθγῃ θουηάδτγυ (ν.5). Τῆδ ννεβίθγη θουπάδγυ οὗ (η6 Ἡδοτονν5 
Αἰνναυβ ἴὰΥ β5οπὶα ἀϊβίδησε Ὀδοῖὶς ἔγοπιὶ ἴἢ6 οοαβί ; ποΐ ἃ ϑἰηρὶβε 

βροῖ οἡ πε οοδϑὶ ννὰ5 ὄανὲσγ 'ἴη Ηβθῦγεν οσοσυρδίίοη 1111, ἴῃ τς 

βοοοηά δαῖὶξ οὗ ἴδε 2ηὰ οδηΐῖ. Β.0.,), δίπίοη σδρίυγοα ἰορρὰ 

(ι Μᾶδο. 146). [Ιἴ 15 ροβϑίδίβ πὶ (ῆ6 πογίμοσῃ δηά βαβίδθγῃ 

Ὀουπάατγίε5 ἤστα ἀδβουθεδ δ'5ο ργοϑθυρροβα ἃ πιιοῇ ἰαγρογ 

δχίθηϊ οὗ τογγϊΐογυ ἴδῃ ἴδε ἰαγρασῖ ὄνογ Ὠ6] 4 ὃγ ἴῃς Ηδῦτον5. 

ΤΠα βοιυϊπογη Ὀογάδυ οογγεϑροηᾶβ πογα οἰοϑοῖν ἴο σιμαῖ 1η- 

οἰάδηῖϊαὶ τεΐεγεωοες ἴο ρίδοοβ Ὀοϊοηρίηρ ἴο ᾿δῇ νου] 

ϑδιισραβί. 

ΤΠ6 οογίδίη οχιβίθηος οὗ δὴ ἰάδαδὶ οἰεπηεηῖ ἴῃ ἴπ6 ρῥγδβεηῖ 

ἀεβοήριίοη ταπάθεβ ἰἃ ρεου δεῖν ἀβίους ἰο ἀείεγηγπα τυδαῖ 

11η65 δῖα ἱπίεαπάδά ΌΥῪ ἴῃ6 ργεϑϑεηὶ ἀδϑογιριίοη οὗ ἴπ6 πογίμεγη 

δηᾶ (πογίἢ-) δαβίθγῃ Ῥουηάδγιεϑ. Εοῦ 1 15 ργθοδγίοιιβ ἴο δΐον 
16 ΙΔεπ δοδίϊοηβ οὗ ἴΠ6 ρἷδοθς οοποδγηθά ἴο 6 ἀείεγπποα 

ὉΥ ἴῃ οοηϑδίἀογαϊίοη παῖ ΠΟΥ πλιιϑῖ ἠοῖ 16 Ὀεγοηά, οἵ δἷ δ]] 

δνθηΐβ γαπιοία ἔγοπι, {πε ᾿ἴηα {παῖ πᾶν Ὀ6 6514 15} 6 ἃ ὈΥ ταϊκη ̓ 

δοοουηΐ οὗ ᾿ποϊάδηϊδὶ 4115] 0η5 ἴο ἴπ6 ἔυγίποσι ροϊηΐς σοζεαζν 

με]ά ὃν ἴπε Ηεῦτγενβ. Υεῖ δραᾶτγί ἔγοπι βοῇ 8 οοηίγο Πρ σοη- 

οἱ ἀαγδίοη, [Ὁ 15 ἱπιροβϑίθία ἴο 1 η Υ (Π6 5:65 Ἔνθ ΔΡΡιΌΧι- 

πιαῖο νυ Ἰ ΔΩΥ οογίδιπίγ. ὅϑόοπια οὗ {6 Ρΐδοδβ ἴῃ αιιβίζοη ἃγα 

τπιδη! οηδα ΟὨΪΥ πογα δηά ἴῃ τπ6 ρδγδὶ [οἱ ἀδβογιρίίοη ἴῃ ΕΖεῖς. ; 

δῃά νῖἢ [Πα ἀχοθρίίοη οὗ ἴπΠ6 ““ Εηΐγδησα οὗ Ηδπιδίῃ,᾽ ποης οὗ 

[6 πὶ ἀγα πιεηςοηδά ἢ ΔΩΥ ἔγεαυδηου, οὐ ἴῃ δυοῇ ἃ ΨΑΥ 85 
ο σῖνα ὄδνθῇ πιυοῦ οι ἴο {Π6 516. 

ΤΠα Ὀουηάδτίο5 ἤεγα ρίνθη ἔογ ἴπ6 πἰηθ-δηά-8- 41 ἰγῖδες 

Δ΄6 βυρδϑίδητ δι, 1 ποῖ ρῥγεοϊβοῖυ, [6 βϑαπὶα 85 ἴποβα ψΠΙΟῆ 

ΕΖεϊκῖ6] σῖναϑ ον {δε απ ννῆϊοῇ 15 ἴο θα οσοιρ!εα ΌΥ πὲ Ζεσδέυο 

ἐγῖθ65 δέϊοσ [π6 γτοϑϊογαίζἊςοη ἔγοπχ ΕἘχια (ΕΖεῖς. 4.7.5... Τα 

νατδιίίοηβ ἴῃ τἴἢ6 ἔνο ἀσβοσιρίίοηβ ἀγα σογίδι ηἶγ ἴῃ ρατγί ἄπ ἴο 
τοχίυδὶ οογγιρίίοη. Ηδγθ, 85 ἴῃ οἴμπεσ {πίηρ5, τνμαῖ ΕΖεῖαὶ 

Ἔπιροά!65 ἴῃ ἢ15 ἀδϑογιριίοη οὗ πε 1ά66δ] πΐυτα, Ρ εὐπιρθοάϊεβ ἴῃ 

15 δοοοιηΐ οὗ ἴῃ 1ἀ681|56ε4ἃ ραϑῖ ; ορ. αῦονὲε, Ρρ. 18, 24. 

. ϑ8-. ΤῊ6 Βουο γ ὈΟΌΠΟΔΙΥ 15 ᾿ἰπαἸσαϊεα συ πΊ ΠΑ ΓΪΥ ἴῃ ν.8», 
δηὰ ἴδῃ ὉΥ 4 βογίεβ οἵ ροϊπίβ ἴῃ νιν, ὙΤΠΪΞ Ὀουπάδγυ ἰ5 
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ἀεβηεά ἔνιος οἰβενθογα (05. 151.-ὁ, ΕΖεῖς. 4739), ἔοσ π6 βουΐϊπογῃ 

Ὀουπάδτγγυ οὗ [πιά δῇ ([ο5.) 15 αἰ5ο ἴπῸ βουΐπαγῃ Ὀθουπάδγυ οὗ ἐπα 
ὑνῃοΐε σουηῖγυ. ΤΤδα ροϊηΐϊβ ρσίνοη ἴῃ ἴπε ἴῆτοα ραϑϑαροϑ δ.δ 85 
ἴο!ονν :- 

Νυ. 7... Ἐ;»- 

Ὠεδά 868 (5.Ε..}. Ὠεδά 8.8 (5.8. Τλπιᾶσ -- (Ὡς 868 
(5.Ε.} 

Αϑοςηΐ οὐ ΑἸ ϊπι. Αϑοοηὶ οὔ Αἰκεα υθῖπι, 
ϑίη. ϑίη, 
Καάοϑμςαγηοδ'. Καάςϑῃ-Ὀδγηοδ, ΔΙεΠΒοΙΒ-δάςβδ, 
Ἠδϑαγδάάας. Ηδϑεου. 

Αάάδε. 
Κατίκδ'. 

᾿Αϑιῆοη. ᾿Αϑβιῆου. 
ἀναάγν Μιβγαίπι. ἵναάγ Μιϑγαΐα, (1) ναάν (ΔΙ 9ταΐ αν. 
ΤΠ 86ᾶ. Το 56δ. Τῆς ρτεδῖ 5εβ. 

ὙΠ6 δαξίθγηῃ δηᾷᾶ τυϑϑδίογῃ δχίγθη 165 οὗἩ [15 ὈουπάΑΓΥ ἃγὰ 
κηοννῃ ροίηϊβ ; [ἢ6 τνϑδίθσγῃ δχίγαπηυ, [πΠ6 οὐἱῆον οὗ ἴῆ6 ννδάγ 

Μ|ιϑγαὶπὶ (πιοά. νν δάν ε1-Ασῖβἢ), 15 δὲ 4 ροϊπξ οὐ πε οοδϑεῖ οὗ 
{ῃ6 Μεαϊζεγγαηδδὴ δῦοιϊξ παϊἔεννδυ Ὀεΐννεοη αΔΖα δηά Ῥεϊυβίυ ἢ). 

᾿Ποηῃειάογαδῖν φοιτᾷ οὗ ἃ βίγαίρῃς [πα θαΐννθθη ἴπεςα ἴἵἴννο 6χ- 
Κγοπλ 165 1165 {πΠῸ [Πιγά ἱκηοννη ροϊηΐ, ζαάεϑἢ (1335 η.). Βο᾽ ος- 

βῃθῦδ',  ὨΟἢ 5 ἔγαοαυ ΕΥ πιοηϊ οηθα Ἐ 45 ἴπ6 βοιυΐπογη [1π||1 
οὗ ἴπ6 Ἰδηά οὗ ἰϑΞγδοῖ, δηὰ ννῃϊοἢ 15 βἰτυδῖεά οἡ ἴπΠ6 νεῦρα οὗ 16 

ἡ] άδγηθβθϑ, οὐ Νεαροῦ, ννϊο δ'5ο βοπιεῖϊπι65 γαηκβ 85 ἰδ 

5Βου Παγη Ῥουηάδγυ (1. 1139, 705. τ᾿; ορ. Νυ. 132})}, [165 ἃ ν δῦ 

ἔδνν τ] 65 πογίλ οὗ ἴῃ βαπια ϑἰγαῖρῃί 16. ὙΤῃα πιοβσὶ πδίυτγαὶ 

Ὀουπάδτγ { ἴῃ {Π15 γαρίοη σοηβϑῖβ οὗ ἴῃς ννάγϑξ οἱ- ΕἸΚτεῇ, 

Μαγζδ, 61-ΑὈγαᾷ, δηά ε[-Αὐῖβῃ, ψ ῃ θοῦ τορεῖποῦ ἔογηι δη αἰπιοϑὶ 

βίγαι σε [1ηὴ6 ἔγοπιὶ ἴῃ6 5. οπμά οὗ ἴῃς ΠὨεδά 868 ἴο ἴδε ουϊῆον 

οὔ τῆς ννδάγ εἰ-Ατϑῆ. Ὅῆε ὄχδοῖ οουγβα οὗ ἴπε Ὀουπάδτγυ 11πῸ 
ἔγοηι Καάδϑῃ ἴο ἴῃ6 σοαϑβί 15 αὐ ἀποσγίδιη ; ἔοσ Ηδϑαγ- δά δγ 

(Ηδβγοη, Αἀὐάδγ, δηὰ Καγίςα) δπάὰ ᾿Αβπίοη δηά πε ροίηϊξ δἱ 
τυ οἢ {Π6 Ἰυποίίοη ΜΠ τὰ ΚΝ δαγ ε1-Αὐθ ἢ νν85 γοδοῃϑα δὲ 

ἀπκηοῖνη. Ετοπὶ ἴπΠ6 Ὠεδα 564 ἴπῸ [ἴπη6 ᾿ηα᾽!σςαϊεα Ῥγοῦ δον 

5 ]υά. 2οῖ, : 5. ,, 2 5. ,10. 1711 243.1δ 1 Καὶ, ,ω35,. 2 Κὶ, 2438, 2 (ῇ. 19, 
Νεῆ. τἰϑ; ΟΡ. Απι. 84; βες Η. Ν. Ηορρ, ““Ὅδῃ ἰο Βεογββερα" (Ἐνῤ." 
(1893) νῖ!}. 411-421. 

Ὑ Βυδϊ, σεορ. Ὁ. 11. 
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τη αἵ ἢιοὶ ϑ.Ὗ. (πτουρῇ ἴῃ6 δάνυ εἰ- ΕἸΚγεῆ, σι οἢ 5 ἃ 

ἡδίυταὶ! Ὀουπάδγυ, δηά ἴπεη, τυγηϊηρ γουηά {Π6 ε61] Μδάμγδῃ 
(2053 η.), πιο πιο αἀἰγεοῖν βου ἰο Καάεσῃ. ΤὍἢα δϑεοδηΐ οὗ 

“ΑἸκγδ Ὁ ̓πΔ ΠΊΔΥ 6 Βουρἢΐϊ ἴῃ οπ6 οὗ (πα ρᾶ5565 οἡ ἴπε Ν. 5'άςε 
οὗ ἴμ6 Υνδάγυ ε]- ΕἸΚτεῆ, δηά ρεγῆδρϑ ἴῃ ραγίοιϊαγ ἴῃ [Π6 Ναὶ 

6] -Υαπιθη, νὨϊ ἢ δἰαγὶβ ᾽υ5ὲ ορροϑβιῖα ἴπε ]εῦεῖ Μαάαγαῖ, οὐ ἴῃ 

{πΠ6 ΝΑΚΌ 65. δ, 

Τῆς πογίδογη 8146 οὗ (πε ἵνδάν οἱ- ΕἸ τ ἢ 5 ἃ “"" δατα δης δ414 γαπιραζὶ οὗ 
τοοῖς ᾿᾿δϑουϊ 1τοοο ἔξ. ὨϊρὮ, ργεοϊρίίουβ ἰῃ ομαγδοῖοσ, δὰ νι ουὶ νερείϊδίίοη. 
“Τὸ οῃε ἱοοϊκίηρ ἔγοηι ἰἢς Ξουΐπογη εηά οὗ {ῃ6 Ὠεδά 868, ἴδε ορεὴ τηουϊῇ 
οὗἩ ἴῃς αάγν Ἐεαηγεῖ ϑῇοννβ ἰἴ5ε! 7 ργογηίηθηῖ !γ. . . . Α βουΐϊπεγη θουπάξγυ 
16 .... . νου! ἐπεγείογε ργορεγὶν Ὀ6 βυρροβεά ἴο εηἴετς {πΠ19 γσγεδί αἰνίαϊηρ 
νϑαγ." 4411 19 Ἰυδὶ βουϊηννατὰ οὗ παι Ῥδ55 εἰ -Ὑξηϊεη ἴδδὶ δ ἰυγη τνου]Ἱά 
ἡδίυγα!ν Ὀ6 πιαάς ἰῃ ἃ Ὀουηπάδτγγ ᾿ἰης {πὶ πεδά [οἸ] ον εἀ ἰῃς Ὀοτγάεν οὗ Εάοηὶ 
Δηὰ τν85 ἴο ξίηρε ἴογ ἃ γεῖ πιογὰ δου Ππογὶν δἰγείο ἢ ἰῃ ἰ15 οηνναγὰ βνοορ ; 
ἴογ βίαπαϊηρ ουίΐ 411 ὉΥ (5617 ἴῃ ἴῃς τυ δαγ ννῆϊοἢ 158 Ὀοΐηρ, ἐο]] οννεα 85 ἴδς 
Ὀουπάδτγ ᾿ἰπδ, οὐ γαίμεγ δὶ ἴπῸ οοηῆυεηςς οὗ ἔνο οἵμον ννδαάΐεϑ τὶ ἴδδι 
οὨα, ποτε 15 8 Ὠοίδ 6 πιοιηίδίη, [ον6] Μαάδυγδῆ, αγουηά [Πα ποτίἢ-ννοϑίογη 
βἰάς οὗἩἉ τνῇῖοῦ (Π6 Ὀουπάδτγγ [ἴη6 του] ἴυγη ἴο πιονα οὐ ἴο 118 βουϊπογπηγοσὶ 
Ῥοιηῖ " ((Οἰαγν Τχυπιθ], ασεσλ. Βαγηεα, τῖοὸ, 112). ΟἹάον ἀϊδουβεβίοηϑ οὗ 
(δε βουΐϊπεγα Ὀουπάδγυ δγὰ τοϑίυ νἱιἱαϊεα Ὀν 5ἰαγίί πο ἴγοπι Ἐοδιηβοῦ 5 
σσγοηθοιυϑ ἰἀ δος βοδιίοη οὗ Κδάδβῃ ἢ ᾿Αἴη-Ἔ] -Νεῖθεῃ. ΟΥ̓ τοοςηὶ αἀἰσου9- 
8ΐοπϑ, 866 δβρεοῖδν Οἴαν Ττυπιθυ], Καάσεελ- Βαγηεα, τοδ-τ24 (ἰῃ 6 ῥΒ11ο- 
ἰορῖὶςδὶ δυρ βεϑίίοηβ δπὰ ἀγριυπιεηΐϑ αγὰ οἤξη υηἰϊγυϑένογί υ) ; 4150 Βυβ], 
Οετεολ. ἀἐν Ξαάονε ον, 22-26 (ερ. 164.}; α. Α, Θηιί, Πρ σεορ. 278-286. 

8. οι» τοεέλονη οἱ6] ἘΝ. το θγβ ΠΝ ἤθγα ὈῪ ““αυδτγίογ "; 
δυΐϊ ψ Πεγ Πεδ 15 ἀεπηξά ὮὉγ ἃ ροΐϊηξ οὗ ἴπε Θοπιρδ55, ἰΐ 15 υϑοά 

οὗ ἃ ᾿ἴπα ταῖμοσς ἤδη ἃ 5ρ8οδ: 50 αυἱΐα οἰεαγίὶν ἴῃ 45ὅ, ΕΖοῖς. 

4815. 18. 82... ςρ, ἘΖεῖς. 47)118-.--- γον ἐλδ τοϊϊογηισες ο7 δὲὴπ αἱοησ 
2λο «ἰΖε(5) 77 Ξαἔο᾽) [ἢ 705. τοἱ 1 6Δ}5 ἰατγί ον 15 ἀθβογ θά 88 
εχτθπάϊηρ ““ππίο ἴπ6 Ὀοτάεν οὗ Εάοπι, ἴο 86 τ] ἄδγηθβς οὗ ϑη 

βουϊῃνναγάς᾽᾽" (Π22 ἵν ἼΣΤΟ ΟἽνἐ 512) δ). ΤῊΪβ ἱπιρ 165 ἐμαὶ Εἀοηι 
[οττηϑά ραζγί οἵ [5γδ61᾽5 βδουΐπαγῃ δογάεν ὟΝ. οὗ ]ογάδη (2οἹ ὃ ῃ.). 
50 δδγα αζορρ' ἐλ εἰ Ζε(ς) οΥ7 Ξαονε 15 Ὀ65ὲ ἰδίκεη 85 ἀεϑουίην 
1:6 δδβίογσγῃη ἐπὰ οἵ {6 βδουΐϊπογῃ [1π6. ΤὍῃδ6 ρῥγαροβιοηδί 

Ῥῆγαβα τ" ὃῃ ἄοεδβ ποῖ Ὠθοβϑϑαγ!ν πιεδῃ “ δίοηρ ἴπε 5ἰάδς οὔ": 

ἔος ἴῃ ]υἃ. χττ5 1 πλυδὲ γαῖ ἴο οπθ, νἱΖ. {π6 ῃογίμεσγη, δά8 

οὗ Αγοῃ οὐἠΐυ : σρ. δἷβο σ (Γῇ. 6)5, .-- Ε)Ἴος ἴ86 ν]ΠΔεγηθ55 οὗ 
Θίη δ5 ἃ Ὀουηάδγυ, σρ. 125] (Ρ).--- οι» τομέλογηε δοωπανν 
σοὶ δε, οὐ εχίθεπά, ἔσυρε δε βουΐζπογη δαζγερεζν Οὗ ἐλὲ δα. 

ὅεῶ οπ ἐλδ δας[ἢ 7οϑ. 152 βἰαΐεβ ἃ πιοῦα ργεοίβεῖν “" ἔγοπι ἴδς 
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ΟΧΙΓΟΠΥ οὗ ἴπα 8461: 964, ἔγοπὶ ἔπε ὍαΥ ἴπαὶ ἔυγηοίῆ (οΥ 
Ὀαπάδιἢ) βου." 7016 ϑ.1ὲ 56α ἰ5 ἴῃς οοπιηιοηαϑὶ ἀδϑί ρηδίϊοη 
οὗ {86 Πεδά 868 ἴῃ ΟΤ.; ον οἴμοϑιϑ, 566 Ὠϊ. 411, Εζοεῖς. 47}8.-- 

4, 45 γον» δομπηα»)» {πὸ σλαϊ ἑαλο ἃ ἐμγη δοιὰ οὐ ἐλ ῥάδς οὗ 
᾿Αξνγαδδί»:)] {π6 ρ455 οὗ ̓ Αἰκγαυίπι (ϑοογρίοπβϑ) 18 Ῥγοῦ Δ Ὁ ἠδ 
οὔ ἔποβε ἰεδαάϊηρ ΝΙ͂ΝΝ. ουὖξ οὗ [με νΥδάγ ε]-ΕἸΚΚγεἢ (5εε δθονε). 
-αϑόρ] 15. δἷδὸ πηεπείοηδα ἴῃ 05. 158. ὙΠ6 5ἰἴ6 15 υπΐζποννῃ ; 

Ὀυῖ 186 ρίαοσε γανα 115 ἤδπ}:6 ἴο π6 νυ] άοτηθββ οὗ δ᾽η (131 π.).Ψ 

--Α πΩ ἐξς ἐχέγοηεεζν ἴῃ 115 ἀϊγεοϊΐοη «λα δὲ τομέλ οὗ ασεελ- 
δαγ»ηδα"] οὐ ἴδε ἔογηι Κδάδϑῃς- αγηεαΐ, 566 428 ἢ.---Α πῶ ἐξ Ἅλαὶὶ 
"παῖδ ὦ (7,ρῈ:}) σἰαγέ ο ᾿αξα»-αηάα» απα σομέέμθ ἰο ἱἄςνεοη: 
απῷὦ αὐ ᾿  φνιον ἐλ6 δοιρα4᾽» ζΐηθ σλαζί ἐμέν ο ἐλ Ἡσαάν Ἡέξγαξηι, 
αμα ἐξς (ννεβῖθγῃ) ὀχέγορεξέν τλαιϊΐ δὲ αὐ ἐλε (Μεάϊϊογγαπθδη) 
564] Τυγηϊηρ ΝΟΝΝ. δἱ ζδάεῃ ἴπ6 Ὀουπάδτγυ βία καβ [6 πογίῃ- 
νναϑί εν συηπίηρ Δαν ε1- Αὐβἢ δὲ {118 απ ἀθπ ῆεα ᾿Αβπιοη 
δηᾷ ἔοϊϊοινβ 115 σουγβα ἴο [πὸ Μεάϊτογγαηπθαη. ΝΠ [ἢ15 705. 

1 581. 198 ἴῇΏ ΡἜΠΕΓΑΙ ἀρτεαπιθηΐῖ, Ὀυϊ 1 ρίασες [π6 τυγηϊηρ-Ροῖηΐ 
(309,)) θεΐνεεη Αἀὐάαγ δηά Κατγῖκα', νυν! οἢ 15 ποῖ πιθηϊοηδά Βογα. 
Ιηϑτεδά οὗ Ηαϑαι-δάάδγ, 05. ρίνεβς ἴνο ἀβπος ρίδοθϑ, ἤθογοη 

δηά Αἀάατ. Νεοίίπογ τῃ15 Ηδβγοη, οογ Αάάαδτν, ον Ηδοαγ- δά δγ 

1ῖ5 πιϑηςοηοα δραδίη, δηά [ῃ6 5ἰἴεβ δα αυὐ6 υηκηοννῃ. Οη 

ὨΔΙΊ65 οὗ {πὸ 5δᾶπ)|6 ἴγρε ἃ5 Ηρδϑαγ, ΗἨδϑοη, 5ε6 σἹδϑὸ ῃ. 
νΒμεῖθογ ἃ βἰηρὶα ἤδλπια (Ηδϑαγ- δά ἀδγ) 85 ἴῃ (δ6 οουγβα οὗ 

[Ἔχῖυδὶ ἰγαηβογρίίοη Ὀεοοηια ἵνο (ἤσδϑγοη, Αἀάδγ), οὐ ἔνο 

ΠΆΠΊ65 ΟΠ6, 15 υηορεγίαη. Αἀάδγ (ορ. τ (ἢ. 88 -Ξ- Αγά, Νὰ 269) 
Ἰοοῖκβ 1|κ6 ἃ ἰγῖδαϊ παπῖθ; Ῥυΐ ἔνθ 50, ἰξ πιᾶὺ πᾶνε βίοοά ὃν 
ἰἰ561 25 {πὸ Ὡδπὶα οὗ 4 ρἷδος (335: π.). Ηδϑγοη 5 σγεϊαϊεα 

ῬὨΙοΙορί ΑΙ ἴο Ηδϑαγ ἴῃ ἰμ6 βαπὶθ ΨΑῪ {(πδὶ ᾿Αβπιοη ἰ5 ἴο 
Ἔδεπι, {πε πᾶπιῈ οὗ ἃ ἴοννῃ βοπιοίίπιθβ δϑοϑρῃδα ἴο ϑ1πΊθοη, 

Βοπιοίπι65 ἴο ᾿υἀδῇ (705. 1539 τοῦ); Ὀυϊ {π6 ῥΒΙΠ]Ποἱορίςδὶ σοη- 

πδοίίοη ἄοα5 ποῖ, οὗ οοιιγβα, ρσονα σεορζδρἤϊοδὶ τἀν. ΟἿΑΥ 

Ττγαπιθυ}} (ΛΑ αὐἴδε1- Βαγηδα, τι7, 280 8.) Ἰάδητ1ῆε5 ᾿Ἀβθοη ψ ἢ 

Ἰζαβαυπθῆ ; {Π15 τεοεῖνεβ ἃ ργεοδγίοιι5 βιρροτγι ἔγοπι {Π6 ἔδοϊ 

ἴπαὶ {π6 Ζαζον Ταγρυπιβ (7 7515) ρίνα ὉΘΡ οἵ ὍΘ ἔογ ᾿Αβπίοη. 
--Ττὰς Ἡγαάν οΓ Μέεξρ(α)ένε (ὈΣινῸ ὅπ): ΕΝ. “1π6 Βτοοκ οἵ 
Ερυρι 15 ἔγεαυθηῖῖ πιοπιοπεαά 845 ἃ Ὀοιιπάδγυ [ἴπ6, δηά 
ΘΘΏΘΓΑΙΥ 85 ἴπε δουΐῃογη Ὀουπάδγυ οὗ ἴπε ἰδηὰ οὗὨ Ιϑσγδεὶ (705. 

150 Ἴ, Κὶ 800, 2 Καὶ 247, 2 (ἢ. γ8, 15. 2712; δηά ογισ!ηΔ]γ, 
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1 ΠΊΔΥ ὍΔ, ἴῃ Απιὶ. 6.4). ὙΠα ἰἀοηςΠοδίΐοη οὗ ἴπ6 νδάγ οὗ 
Μίβγαῖπι ψ ἢ τπ6 ννδάγ οε[-Ατϑῃ 15 τον βἜπογα νυ δοοερίοά." 
Τῆο Κνδαγ ε1-Ατϑῃ τὰηβ Ν. δηὰ ΝΟ. ἔγοτι 6 πιά α]α οὗ {πε 
ΘΙ ηδο ροηϊηϑυ}4 δηὰ ον Ἰηῖο (6 Μοαϊζοιγαποδη δἱ ἃ ροϊπΐ 

οὔ ἴδε οοδϑί οὗ ἰπ6 Μεάϊϊζογσγδαηθδηὴ δϑουϊ δαίξεουναυ Ὀεΐνεεη 

Ῥεϊυβίαπι δηά ἀδΔΖα, τνδδγο ἴδ δηοίοηϊ ΕΠΙηοοοΐυγα (ορ. 15. 27}2 
( Ξ᾽οοά. Ιἰ 15 ἃ ἰοηρ᾽ δηά ἄδερ τναΐϊδγοουγβα, Ὀυζ 15 ΟὨΪγ {{]] 
δἴϊες ἤδᾶνυ γαῖ. [11 ἢδ5 Ὀδδη ΟΟΠΊΠΊΟΠΙΥ βυρροβαά παῖ τΠς 

ννϑᾶν ψὰ5 οδἱοά τῃ6 νὰν οὗ Εργρὲ (Μίβγαὶ πὶ) Ὀδοδιβα [ἴ 
βεραγαῖβά σδηδδη ἴγτοπι Εργρί. ἘδΘοΟθΠΕΪΥ δποῖπεν κυρρεβίίοη 

δα5 Ὀεδη πιδᾶάδ: 1 85 Ὀδδη δύριυθαᾶτ (μαὶ Μυβυγ ἴῃ τῃ6 
Αϑβϑυγίδη ἱπϑο Πρ οηβ δά Μιβε(α) πὶ ἴῃ [6 ΟἽΤ. ἀγὰ ἐγεαυθηῖν 
πα πᾶπιῈ οὗ 4 πογίῃ Αγαρίδη ἀϊβιίτοῖ ἱποίυαϊηρ 1ῃ6 σουπίγγ 

ἱΠγουρἢ ὙΠ ἢ {πὸ δαν οἵ Μιβγαῖπιὶ βοννδὰ; δηά {πὶ τῆς 

ννδαν ἀοτγνοά 115 Πη4π|6 ἔγοσῃ {Πὶ5 Θουηγυ. [δα ΙἀδητΙβοδίϊοη 

οὗ Μυξυς ψΠΠ (π6 πογίἢ Αγαρίδη οουπίγυ οεγα οϑίδΌΠ5Π 66, 
{Π|15 τινου]ὰά Ὀ6 ἰπ6 πιοξῖ ργοῦδῦϊς Ἔχρ δηδίϊοη οὗ (Π6 πδηῖὸ οἵ [ἢ8 

τυδάγ. 

ἃ, 15}2 ΚΧκ] Ὠγίνεν, 7Ζέριδές, 8 τοο.---ἄ, ἢ 2.0.5] ον ἐλ6 τομίλ ο7; ΒΏΒ. 
5.υν. ἸΌ 1. ἐς (᾿. 5η88).----ὉΣ] Γαρατάς (Βήδωτρ αν, Νονείπα, 46.) Ῥτοροβεά 
Ἰσπ. τ ΠΧ Ὼ ἢ Π}] Κ᾿ τὸ π γι. ΤΏ 8ᾶπι6 ναγίδηϊ οοουγβ ἴῃ 105. 1.5 1813. 14. 19. 
ΤὮας οΞίγ. οἵ {86 Καὶ ἘΌ οδῇ ὃς ἐχρ δἰηθά ὃν α.-Κὶὶ τ459ο. Βυϊ ἴῃς βίην. νΌ. 
ἴῃ (6856 8565 ΤΑΥ͂ ὃς ἃ βΒυγνίνα! οὗ δὴ ογἱρίηδὶ ἰοχὶ ἰὼ Ὡς ἢ [πε πουῃ 8150 
ννῇ8 5δἰηρ.; 5 τεδάβ 411 ἱπγουρῇ (18 ο. ()πκτη πὴ, δίηςς {πε πουη πιοδη8 
“2Ψᾳι1ῖ ῥοΐηέ δὲ ὨΪΘῚ ἃ Ὀουπάδγγ ἰογηϊϊηδίοϑ,᾽"" (ΠῸ υδς οὗ πε ρίυγαὶ νουά 
Ὅς νεγῪ Βατά ἴο ὌἼχρίδίη ; 8βεαὲ 7οωρη. 97 Τἤεοζ, δέμαέες, ἵν. 124 ἴ.---ὃ. Αἱ τς 
εὐ οΥ̓́ΪΠα ν. 32) 5122) 20 ΠῚ ΠῚ ΔρΡρεδσϑθ ἴἰο ανὸ ἀγορρεά ουῇ ; ςρ. ν.δ ἢ 12 
“η4 αἶτο 705. 1 5.. 

Α, ΤῺ0 Ἡτοβίοσῃ ΟΠ ΠΟΑΣΥ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἴπΠ6 Μεάϊζεγγαποδῃ ; ορ. 

1.5. 1512, ΕΖεῖς. 433. ΤῊ πενοῦ ψα5 ἴδ δοῖυδὶ Ὀοιπάδγυ οὗ 
τ6 απ οὗὨ ἴϑγβϑεὶ; 566 δῦονε, Ρ. 453.---1}6 Ογεαέ δέα 15 οὔδ 

5 Ῥαίπιογ, 2 εςορέ οὔ λό Ἐχοάμς, 286.; Βυδ], σεορ. 66; Ὠϊ.; ἘΔΒὲ. 1249} 

ἩΗδϑβιίηρβ᾽ 238. ςυ. “ Ἐργρῖ, Εἶνεν οὗ" 
ΤΊ ΠΟΚΙον, Αἰ ογίφηίαϊέσελο Φογεολωηροη (1804), ἱ. 24-4ι (ἐβρεςῖ δ] Ὁ. 

26), δὰ ἡωξγέ, Μείμᾷζα, απὰ Μαπ, ἰ. ἰῖ. (1898) ; Ἡοπιπιεῖ, 67 πισεφ 
αγαδέξελε Ζαπαάςσελαέεοηανεοιι, 2.6 ἴ., 402 Η-.; 581. “ Ἐργυρῖ, Εἴνοῦ οὗ," 8 2, 

οΡ. ““ ΜΙΖγβίπι, 8 ζό. [Ι͂π ογίἰοῖθπὶ οὐ Μυϑυγεε πογίῃ Αγαδία, 5δεὲ Βυάρο, 

δέον ὁ Ἐρ»έ, νὶ. ῬΡ. νἱ-χχχ; Κδηῖρ, Σημγ πέια ἀγαδίεολο Ζαπα- 
σολαεπανιθη, τὸ Πξ, (ἐβρθοῖα!ν οἡ ἰπ6 δνααγν οὗ Μίϑγαϊπι, ρΡ. 21}.); ἱπ 

σουῃίοτ-ογ οί, Η. ΝΥ. ον ἰη ἘΔ. “" ϑιπιθοη," ὶ 6 ἢ. 
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οὗ {π6 Ὡδπ)εβ ἔογ τε Μεάϊεγγαηδδη (ορ. 05. 15, ΕΖεῖ. 485), 
δα 11 15 πιοῖα ἔγεαι θη Το4116 ἃ 5᾽ πιρΙν “τῆς 564 (4... 1359). 

ψΣ ((Ἱ] (ἢ υ;βϑὲ οὗ } (ἀρραγεηί]γ τε αἦρο, αὐ ἐδλφ ξανηδ ἐΐνιδὺ 5 ρεςυΐας, Ῥαϊ 
οοοῦγϑ βανοσαὶ {ἰπ|65 ἴῃ 5ἰπιΐαν σοηϊαχίϑ; 8566, 4.»., 1. 415, [05. 1413, δπὰ 
ΒΏΒ. -.ν.} 1.ώ. Ἡδαιρὶ (ἡ 5307.) ργοροβεβ ἴο γεδά ἤογε δηά ἴῃ 5ἰπλδγ 
οΆ965 ἸΡ1ΩΣ) απα ἐλε αἀἱείνίε ἐπέγεοζ; ἸΚδη. (111. ρ. 282 ἢ. 1) ἀγζυες ἴμδὲ 18ε 
ἔοτοα οὗ 86 γί. ἴω θυ ὈΝ ἰ5 οσαιγί οὐ ονὸῦγ ἴο 2, σπαὶ ἐλε (ααγαεεπἢ 
αὐδένγέοί ; Ὀαὶ (815 5 τε}! σΟΠΙΓΑΓΥ ἴὸ ΒΩΔΙΟΡΎ. 

η-9. ΤῊΘ ΠΟΣΟΒΘΤ ΟΠ ἀΔΙΥ 15 ἴο οχίθηά ἔγοηι ἃ 5ἷΐϊε οἡ π6 
Μεάϊίζογγαπθδη {πᾶΐ σαηποῖ Ὅς ΔΘ 864 ἴο ΗδΞαγ- ηδη οἡ ἴπῸ 
Ὀοτγάετν οὗ ἴδ ἰογγιογυ οὗ Παπιάβοιβ (ΕΖεῖς. 4.718 48). Ηδϑδγ- 

᾿δηδῃ τΔΥ δᾶνα βἴοοά οἡ ἴπε 51ἴ6 οὗ ἴπ6 πηοάδγη Βδηϊᾶς; Ῥαΐ 
[Π6 Ἔχαοῖ ροβίξἴίοῃ 15 ἀποογίδίη, ᾿πουρῇ ἴξ ενἱάθηεγ (ν.10.) 1 γ 

ν6 11 ἴο ἴπ6 Ν. οὐ Ν.Ε. οὗ ἔπ 5684 οὗ (δί:]166. 

ἴῃ ἘζΖεῖκς. 47.511] (ορ. 48) τῆ6. ἀεβογιριίίοα οὗ ἴπ6 δπΐαγα 

Ὠογίπογη Ὀουηάδγν Ὀερὶπ5 825 πεγα ἢ {Π6 τνογα 5. “" ἔγοπι ἴῃς 

στεδὶ 564,᾿ δηά οοηϊδίηβ, ἴῃ σοιηπίοη ΙΓ {[Π6 ργοβαηΐ ἀδβοσῖρ- 

τίου, ἴπε ἱπέεγπχοάϊαϊα ροιηῖ ϑοάδά δηά ἴπ6 δαβΐθγῃ δχίγαη 

Ηδϑαι- ὅπη (ογ -πδη). [ἢ Ῥοΐῃ ραββϑαρθϑ, δῖ Θβρθοῖδ ΠΥ ἴῃ 

Ἰ:ζαῖς., 6 ἰοχὶ δδ5 συβογεά οογγυρίϊοη ; 5111] 11 15 οἷδαγ {πὶ 

Ὀοιϊῃ αἰυϑὲ Ὦανα ἀαδουροα [Π6 5416, οὔ δἰπιοϑβδὲ ἴδ6 58ῃ)ς6, 

Ὀουηάδτγγ 11π6. Βαΐ 1 15 Ὧ0 Ιοηρδτ ροβϑίθῖα ἴο ἀείδγγλῖηθ τυ μδῖ 

πῇ ὴ6 τνᾶϑ; ἔογ, ἢ (δ6 ἀχοερίίοη οὗ ἴῃ6 Επηίγδηοσε οὗ 

ΗἩδηλαίῃ, πιθηϊὶοποα παγα δηά, ὑγοῦδοϊυ, ἰη {πΠ6 οτσίηαὶ εχ οἵ 

Ε2Ζεκ.,"" ποπα οὗ ἴμ6 ρίδοθϑ. ἄγε πιεηποηδαὰ ὄχοαρὶ ἰπ οπδ οἵ 

Ὀοιἢ οὗὁἁ ἴπ656 ραϑϑαρδϑβ; δηὰ ἤοπθ, ποῖ ὄνθὴ [86 Ἐπίγδησβ οἵ 

Ηδπιδίῃ, οδὰ Ὅ6 ἄχεα ψ ἢ οογίδιηῖυ. ὙὍη6 πιαίη ροϊηΐ δ 

5586 θείη ποθ νἢο δβᾶνα αἰϊξοισθεά {πΠ6 αὐδδίίοη οὗ (δὶ5 

Ὀουπάδτγγ ἴἴη6 15  Βμείῃοῦ 1 γαη βου οὗ, δηά 50 δχοϊυάεδά, τῃς 

Ιοὔδποη, οὐ πμοίμογ 1 ἱποϊυἀεά δὲ ἰεαϑὶ ἃ ἰαγρα ρασγί οὗ 1ἴ; 

1 τῆ6 δουΐπογη ἰῖα βυρρεβίεα ἴογ {πΠ6 Επίγδησε οὗ Ηδπιδίῃ 

(1321 η.) 6 δάορίεά, {π6ὸ Ὀουπάδτγγ δχοϊπάεά, 1 [6 πογίποτγη 5116 
Ὅ6 δάορίξεά, 1 ἱποϊυἀεα, (Πϊς τερίοο Τῃθ σοζμαΐ Ὀοιιηάατγίεϑ 

οογίδιηυ ἀϊὰ τοὶ ἱποίϊυάδα ἴπ6 Τορδηοη; ἔογ δ, ἴΠ6 Ῥγὸ- 
νεγθϊαὶ πογίμογη ἴονη, ἰᾶὰῪ βου οὗ ἴπ6 πιοιιηΐδιη5 (ΠΡ. 8150 

1 Κι. 59 6); Ῥυΐ {π|5 ἀοα5 ηοῖ ἀεξεγηχίηα {πὸ ζάσαζ Ὀοππάδιγ. 

41 Ἐζεῖς, 4᾽)35- ἴοσ πὸπ πτῖν κὩὸ γεδα ΠΤῚΣ πὸ Κκϑὸ ; 8ες Βεγίδοϊεξ οἱ (ἢς 
ρᾶββᾶρξο, δηά Του (ἴῃ 5307.) ; Οογῃ. οπνῖϑ Π ΤῚΣ Δ5 ἃ Ρ]055 ἔγοπι Νυ. 
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Εὐυτγτοῦ (Ζείέξελν. α΄. ἀσιίςελεη Ῥαϊαεέΐρηα- Ῥεγείγις, νἰϊῖ. 27-20) 5 ἀυριυδά 
ἔογ ἴδε πογίβογη ᾿π6. Ασοοτγαϊηρ' ἰο Πίηι (με Ὀουπάδτγγ αἰπιοβὶ ἰππιοααἰεἷν 
δον Ἰεανίηρ ἴ[: Μεαϊογγβηεδη ραϑϑεα Ἠείβίοη (πιοά. ΗεἰεἾ4), ἀϊπίδης 
ΠοΑΥΙν ἴννο Ποιγβ ἔἴγοπι (με οοδϑδῖ, δηὰ ἰἰυαῖεά Ὀεΐίννεοη 6 Νδῆσγ ε]-Κοεδῖγ 
δηὰ ἰἢῆς Ναῆγ 'ΑΚΚκασ Ετγοαι Ηδιπίοη ἴπ6 Ὀουπάδγγ ρα45866 ἴο Μι. Ηος, 
““ οὈνϊουϑῖν ἴπε πογίῃεγῃ βρὺγ οὗ [ερδηοη,᾿" δηα πεχί γεδοδβεὰ {μα ρἱαίεδυ 
οὔ τε Οτοηΐεβ. Ηξεστσε ἴἴ ἰοοῖκ ἃ Ν. Ε. ἀϊγεοϊίοη ἴο δε Επίγδηςς οὗ Ηδιλδί!, 
(86 τηιοάεγῃ Ἐδβίδη, ἵμε δηοίθηϊ Αγείδυβαδ, ἐογπιθογῖν ἴπ θουπάδτγυ οἵ ϑγγίδ 
ϑεουπάξ, ἰαΐος οὗ ἴδε ργίποῖ ραν οὗ Αηἰϊίοςῃ, δὰ ον (86. Ὀοτος ἴοννη 
Ὀεΐϊτνεοη ἴῃς αἰϊδίγιοι5 οὗ Ηδη5 δηὰ Ἡδπιδίῃ. Ογοββίηρ 6 Οτγοηΐεδϑ δἱ 
(8 ροϊπὶ {86 ὈῬουπάδλγυ βίγυςοϊς 5.Ε. ἴο Ζιίρδγδη (πιοά. ϑεαίγβηδ), ἰβδπος 
5.5.Ε. ἴο Θεάδά (πιοά. δαάδά), (πες Ε.Ν.Ὲ. ἴἰο Εἴδυγαῃι, (δα Ηδυτγίηδᾶ οὗ 
ἴῃς Αϑ5ϑεγγίδη ἰηϑογρίίοηβ δηά {πὸ πιοὰ. Ἠδνναη. Αδουϊ 10 πιῖ]65 τς Ε. 
οὗ ἴπε ἰα58ἴ ροϊπὶ Εὐτγεγ ρδοθβ 6 ἱεγαγπδίίοη οὗ ἴῃ Ὀουπάδτγυ, ἰἀεπε γι 
Ηδϑασγ- δηδη ἢ Καγγαΐδη, ἴῃς 168: οδϑὶβ ἰῇ ἴπε ϑυγίδη ἀεϑεγὶ ἰοιναγι 5 
Ῥαΐπιγτγα, νυνί ἢ 8 24 Βουτγβ αἰδίδηϊ. 

νδη Καβίδεγοεη (ουμς Μεδιέσισ, τθος, 234 1.) Βα58 αδἰϊεπιριςὰ ἴο ἵγᾶςα ἃ 
τπογα δβουίδεγη 6. ΤῊ 5 ϑίαγίβ δἱ ἰῃς πιο! οὗ ἴμῈὸ Νδῆγ εἰ- ἀϑιπιγοῖ 
(αΌουϊ τοο τιῖ165 95. οὗὐἨ Εὐτγγογ᾽β βίαγιίηρ-ροϊη), ἃ ἔδκνν τὴ11ε8 Ν. οὗ Τἴγτο ; 
Ἠειμίοη 8 ̓ Ααὐϊᾶη; Με. Ηοσ, (ες τπιουπίδίη δὲ {86 ϑῆδγρ ἴυγη οὗ {πὸ Νδῆγ 
εἰ- Κ Αβι πιί γῆ, ἃ ἔδνν η1}165 ΝΌΝ. οἵ Τὸοὶ ε1-Κλαὶ (ὃ δὴ) ; ἰῃς εηίγδηςς οἵ 
Ηδιλδῖβ 15 πὸ Με ᾿Αγῦη ; Θεάδα (5 (π ϑεγδα) 15 ϑεγάβ, 5. οὔ Ἠδγπηιου, 
Δηά οἷοβα ἴο ἴ86 Μετ ᾿Αγᾶη; ϑιδγαιπ (ΕζΖεῖς. 47}5) 15 Θεηδασγῖγε ; δηά, 
δηδίγ, ἢ δϑδγ- ἔπδῃ [8 οε-Πἰδάγ, Ε. οἵ ΒδϑιυιϊΆ5. 

ΒυῊ] (ΟΘ΄ ορ. το. 66.) ογἰς8ε5 Εὐτγτγεῦ, δπά, ἱπουρ νὴ ουΐ δοοερίίην 
411 τς ρατγίϊςυϊας Ιἀδητβοαιίζοηβ, μοϊά5 (μΠδἱὶ νδηῃ Καβίδγθη᾽ β],.)6 15 ἀρργοχὶ- 
τδίοΥ σογτγεοῖ---ἰὴ ραγίϊουϊατ 88 ἴο 118 βἰαγίιίπρ-ροϊηῖ. 

1. Υὸ «δαὶ νιαγὰ οἱμξ (ἐλ6 116) 707 γομγεοέυος τεπίο 7707 ἐλιδ 
γιοπζαΐ». . . γὲ «λα »γπαγὰ οἱ (ἐλ6 Ζΐμ6) ὠριΐο ἐλς Ἐμέγατιοο οὗ 
Ἡἤαριαίλ] ου {πε νῦΌ. 566 ρῃϊ}. ἡ. Τῇ οχδοῖ τηθδηΐηρ' 5 Βοπηε- 
ννῆδῖ υποογίδϊη, Ὀὰϊ [ἢ6 οἤδηρα οὗ οσϑίγ. ὴ ΕΝ. 15 ἠοῖ οογγεοῖ. 

ΤῊ Μοιυηΐ Ηοσ ἰ5 ποῖ πιοηςοηδὰ οἰβοννῆογα ; ἔογ δηοίδογ, 566 

2οξ; δηά ἔογ {πε ημέγαροοσ οΥΓ ατπαξλ, 5εαὲ αθονα δηά οὐ 133]. 
--7Ζ΄ο ἐογηιζρμαΐίογε ο7 ἐΐθ δοιπιάανν δλαΐ ὃ αὐ ϑεοάδαῇ {|πὲ τς 
Ξουΐποσγη, 1Π6 πογίμεγη Ὀοιπάδγυν 15 ποῖ ἃ 5ίγαϊρβξ [ἰπὲ: τἴ 

τηδίζοβ δὴ δηρίε, οἵ, 85 {πα Ηβδῦγενν ὄχργθβϑϑοβ 1ἴ, δ δῆ 

“ἐ ΘΧΕΓΟΠΊΥ "ἴῃ τπΠ6 πιάα]ς, ἀπά (ν.3) γκμαζος α (75:51) οἱαγίέ.---- 

δ ο447 5 ( ϑεγᾷά ; ἔογ ρτοροβεά :ἀδπεβοδίίοηβ οὗ [Π15 ρίασβ 
απά Ζέῤλγορι (ν.3), 5ΞεῈ δῦονε.-- -9. “7 ςαγ-'ὅπαη) ν.10, ἘΖεῖς. 4817 
-- Ηδϑαι-ὅπδη (ΕΖεκ. 472}71 Ἰ; (τ Αἰναν). ὅϑοπιε ἢ σοηϑίον 
[δὲ 115 ρἷδοθ ἰ5. 4150 πιδαπίοηθά υπάεγ ἃ σογγιρί ἔογηι ἴῃ ἘΖεῖς. 

4716 (Ηᾶςον ἢαι-ὥοῦη). ΤΠΕ πδητα πιθδηβ ἔλθ οποίος οὗ 4}ι6 

σΞγίηο; ἴμα ἔογπι πᾶν ἴα πῖογαὰ Αγαπιδᾶῖο, ἴῃ6 ἔογπι “ἕγιση 
᾿ δυιοηά, Οογη,, ΟΒεγης (28 .). 
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Βρδοϊ πο οδ] γ Ἡεῦταν. ΗἩδϑαγ- πδη 15 1[Π6 ροϊπὶ δ ψνβῖοῦ Ῥοῖα 
πε ηογίδογη δηά δαϑίθγη Ὀουπάδγιθβ ἰογηιηαΐθ. [1 15 ἀδϑογ θεὰ 

ἱῃ ΕΖαῖ. ἃς “οη ἴπε Ὀοτάετ οὗ Πδηδϑοιι5,᾽" δηὰ 5 ἀδεβηδα τότε 

οἱοβεῖγ, δοοογάϊηρ ἴο Ὁόγη:}}}5 γεοοηξίγυοίεα τεχὶ οὗ ΕΖεκ. 47}, 

ἴπυ5, ““Απά [πε εαϑὶ 5ἷάδ: ἔγοπι Ηδϑαγ-  δηδη, ψῃϊοἢ 1165. οη 
(Π6 Ὀογάεγ Ὀεΐννθθεη Ἠδυγδη δηα Παπιδβουβ, ἴπ6 Τογάδη ἔογπις 

{π6 θογάος Ὀεΐννθθη αἸ6΄δἀ δηά ἴῃ ἰαπά οὗ 15τ6]."" 1 1815 ὃ 

δοοορίοά, Ηαςαγ- ϑηδη ἰΔῪ δοίμδιυ οἡ, οἵ αυϊΐα πεᾶγ ἴο, {πε 

]ογάδη. ἴῃ παῖ οδβὲ Εὐγγογ᾽β ἰάθη βοαίίοη ἢ Καγυαίξη ᾿5 

᾿τροβϑῖῦϊα ; δηά {Ππ6 ἰἀοη ἰβοδίοη τυ ΒδΔηϊᾶ5, ἴο ψ ὨΙΟὮ βοπηα 

ΒΟ ΠΟΙ ΑΓ5 ἢ ᾿ποϊηθ, σου] ποὶ Ὀς ἔδγ ψτοηρ ; Βδηϊᾶβ 15 βἰτυδῖοα 

αἴ οπα οὗ ἴπα βοιγοθς οὗ {πὸ Τογάδη---ἴ 4 ““ βργίηρ,᾽" 1ῃεγείοσγο, 

νἩΐϊοΪ. ΠΊΔΥ πᾶνα ρίνοη {Π6 οἷδος 115 ἀποίεπὶ ὩΔπΠΊΘ. 

Ἴ. νὰ ὙἹ] 2053 ἢ, ---ἸΚ }}} 80 ν.8: ἴῃ ν.}9 Ὀγ κῃ). ΜΤ. τΠυ8 αἰδιϊπρυ θ68 
ἴνο νεγῦ9--Πκη δηά τκ. Μοβδὲ πιοάδγῃ βοπῃποΐίαγθ, κα α (αἰνναγϑ κατα- 
μοτρήσετε), αρτεὶ ἴπαὶ ἴῃ6 νογῦβϑ ἴω ἴῃς γος νόῦϑοβ αγὰ ἔγοῃι ἴῃ 6 5316 

τοοῖ, Βαϊ (α) βοπιε (6... Ὦ].} ροΐϊηϊ βεγα δηά ἴω ν. δ ὌΧΏΒ, Κεερίηρ ν.}9 υἡ- 
ομδηρεά ; (δ) βοηιὸ (6. ». Ῥαϊεγβοη, (65.- ΒΗ], δ. τ. τκ) γοϊδίη ἰδ6 ρυηποίυδ- 
(ἰοα ἰὼ νοῖζ, δηὰ γεδὰ ὈρκῃΠ) ἴῃ ν.}8; (ο) Ομογης (Σὲ. 2109) σογγεςοῖβ ἴῃ 
ν Ὁ [ο ΤΚΌ δηά ἴῃ ν. θ ἔο ὈΡΊΝΌ) ; οΡ. ἔπ υ86 οὗἨ 118 534π|6 νΌ. (1η (πε ΚΚ(Δ]) ἰη 
705. τεῦ 11 (ᾳ ΝΟΥ 5: πηῖᾶσς οοηΐοχί) δηά (ἴω ἴῃ6 ῬΙ161) ἴῃ 15. 415. Α5 ἴο ἴδε 
τοοίβ πὶ δηὰ πκῆ, αϑϑυπγχεὰ ἴῃ (α) δηά (δ) γεβρεοι νεῖν : ΠΣῚΝ ταρΌ Δ ΥΙν πλεδ5 
ἔο αεείγε; 50 Ὦϊ., βοπιεννῃαὶ ἘδΌΟΙ πἰοδῖν, 8668 ἴῃ ἴπ6 υβ86 οὗ (Π6 νΌ. Δη 

ἰηαἀϊοδίίοη (δι ἐπε Ὀουπάατγί6β ἀγα ἴο ὃς ἰάοδὶ, απ γεηάογβ, γ6 ςλα αὶ αεςέγε 
,) ον γομγεεῖνες. Οἰΐιεῦβ δϑϑυπια ἔογ (Πα νΌ. ΠΝ ἃ υπίᾳυς 56η56, ὅο πανὲ ομΐ: 

ερ. ἴδε ἡουη δκ, ΣΤ, Δηὰ 566 δβϑρεοία!γν Επεά, Ὠ εἰ Ζ8ο, Φγοϊερονεέπα, 

ιι6ξ; Ὀυΐ 8 ἀγρυπιοπὶ 18 νογῪ Πγροίοίοδὶ, απὰ ὑπ6 βεῆβα »ᾶγξ οἱ 
ἴπεγα οἷαι πιο ἴος ἴῃς Αϑϑυγ. πῆ ἰϊ. 2, ἄοεβ ποῖ δρρεᾶγ ἴο Ὀ6 ρίνθ ἴῃ 
815 ποσὰ γεοοσηΐϊ “155:»γ. απ αειουδνίεγδιελ. ὙΠ τοοῖ πῃ Ῥεξρδέ δα ἃ Ὁγ- 
ίογπι οὗ πν (ΕΖεῖ. 9. Απν ἰηίογργειδιίοη οὗ ἴπε ἰςχὲ 88 ἰΐ βἰδωάβ βεεπὶϑβ 
ποῖ 1.955 δβαζαγάουβ ἔδδπ ἴῃς βϑυρροδίιίοη ἰπαὶ ἰξ 5 οογσστυρί. ΟΒεγης 8 
εηἰἶγε γεβίογαιίοη οὗ ν.75: δὲ ἰβ τνογίἢ βίνίηρ : ΤῊΠμ ἽΡ 20 ΚΠΠ ΟἼΣΣ ὯΝ [Ὁ 
γῸΠ ΚῈ Ψ τικτπ Ττπο. [1 15 βδυρρεβίεα ὃγ Ἡδιόνγ᾽ 5 οπιοηἀδιίίοη οὗ Τγπ 
ίογ ἴδε δβίγσγαηρε ΤΥ ἰη ΕΖοῖκ. 4718 δπαὰ ΤῊΊ ἴῃ 481 (Σέ. 2046). ἽΠΠ ἽΠ δηά 
γῶπ κϑ ἀγα ὑὕσδι ἰδ κϑη 8.5 δοουβαίϊνεβ οὗ ἀἰγεοξίοη, θα “Ψ (ἢ Ομ γπηε) οτς 
ὑκ (οΡ. 105. 1.5.1) ργεῆχεά ἰο ἴῃ ἤδπιοβ ψουϊὰ πᾶνε ψίνε ἃ σΊογα υϑυ8] οϑῖγ. 

10-12. 10 θαβίοσῃ Ὀουπασν βία ἴγοπιὶ Ηδϑαῦ - (ξηδη 
(ν.5 π.), ρᾶ5565 ἴο Θῃερ!δηι (5116 ἀηϊζηοννη), ““ ἀαβοθηάϑ ᾿" ἴο ἴδε 
ΚΛΌΪΔἢ (9) (5116 ἀηϊκπονν), ἀπά ἤδη τὰπβ δἱοηρ ἴδε (δαϑίθγη) 
δῇῆογα οὗ {πὸ 1μακὰ οὗ ἀδ]εα, ἴῃς ]οτγάδη, δπά {πε Ὠεδά 858εᾶ, 

4 ΒυΠ], τος. 67, 24ο; Οπεγνης (5 8ὲἐ.). 
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του ηδίϊηρ δὲ {πε 5.Ε. εηὰ οὗἉ τῆς ἰΔ5ὲ (ν.5 η.). ὙΠδ πιοηκςίοη 
οὗὨ ἰπίεγπγχεάϊαϊα ροϊηῖβ Ῥεΐνθαη Ηδϑαι-δηδη δηά ἴῃς [ἴα οἵ 

ΟΔ]1|66 σῆονβ (παὶ τἴΠ6 ΟΓΠΊΘΥ νν85 βοπΊθ ἀϊδίδηοα ιν ἔγοτι 

(Ν. οὐ Ν᾿. οὗ δε ἰαϊῖεσ. [π ΕζΖεϊς. 4718 πὰ δαβίεγη Ὀουηάδγυ 
15. ἀεῆηδά ΌΥ ἴδα ]οτάδη δηὰ ἢεδα ὅ6α οηἷΐυ, δηά ἴπ6 βδαπια ἰἰπς 

ἷ5 ἰηϊεπάδα ἤοτγο, 1 Ηαβαγ- ὅπδη ννὰ5 ϑἰϊυδϊεα δὲ οἠβ οὗ ἴῃς 
5ΟΌΓΟΘΞΚ οὗ ἴΠ6 Ϊογάδη (6... ΒΑπιᾶς ; 566 δῦονθ). Οη {πε οἵδε 

ιδηά, 16 Ηαδϑατ- ὅπᾶπ Ὀ6 ρἰασοά υἱτἢ ΕἼττγαγ αἱ Καγγαΐδη, {ἴπ 

πογίμεγη δχίγεπη τυ οὗ {π6 εαβίεγπ Ῥουπάδγυ ἰὰῪ 4 ἰοῃρ'᾽ νΔῪ 

Ν.Ε. οἴϑδην βδοιγοα οὔ τῆς Ϊογάδλη, αηά σοηδοαυθηςίν ἴπ 6 ποσγίπογη 

βδίτρ οὗ 6 Ὀοιπάδγυ τνᾶ5 ποῖ πιᾶγκοά ΌΥ ἴπ6 σουγθα οὗ ἴπ6 

τίνοτ, 

11. 7Τλε ἰδίας (9})] ΕἸΌΙΔῃ οἡ ἴμὸ Οτγοπίεβ, ν Βϊο 15 αἰνναγϑ, 
ἀΠΠ1Κ 186 ργεβαπξ ἤᾶδπιε, τυγιτῖεπ τους {16 ἀγίίοϊς (πῦ3), 
σδηηοῖ ὃο ἱποησοά ; ΕἸΌΪΔἢ οὐ 1ῃ6 Οτομῖοβ, μδα τ Ὀδοη πηθη- 

τἰοποά δ 411, πηυσὶ πᾶνε Ὀδεη ρίνοη 845 ἃ ρἷασθα οὐ {Π6 πογίμογη 

θουπάδγυ δἴϊζογ ἴπ6 Επίγδηςα οὗ Ηδπηαῖῃῆ. Α5 ἃ πιαϊζεγ οἵ ἔδοϊ 

{πὸ ρυποζυδίίοη οὗ ΜΤ. 15 πιοτα δὴ αυδϑδίϊοηδοϊα ; 18 οδη 

64. 4} νν6 11} Ὀ6 τεδά (ςρ. (8) ἐο “αγϑοὶ (ΠΡ3 ΠΣ), (826 δηδῖ Π Ὀεὶπν 

{Π6 Π ἰοοαῖθ, υδεά 85 ἰπ ν.Ὁ δ' 8.9. 10.125 οἷς, Τῇ πδπι6 [ἤδη πιδδι5 

“16 πιοιηΐαϊη οὗ Βεῖ," Ἐ δηά ἢδ9 Ὀδε :ἀδηςῆεα ΟΥ̓ Ξοπτ6 

ἢ Ἡδγπιεῖ, δ ἴἢ6 βουγοα οὗ ἴῆ6 Οτοηΐθϑ, ΌΥ οἴμεῖβ υἱτῇ 

Ατϑίη (ορ. Βεῖμεὶ, πιοά. ΒΕ: 1}, 2 οὐ 4 π|1165 Ν. Ε. οὗ Πϑαπιδβουβ. 

Βοῖῃ ρΐδοεϑ ίθ, ἢονενοῦ, γαῖποσ γοπιοῖΐα ἔγτοπιὶ (ἢ6 864 οὗ 

(δα! 166 ψὨΙοῦ 195 ποχὶ πιοητοηθα, δηά ᾿ποοηϑιςίθης τψῖτῇ τΠ6 

νίαν οὗ ΕζΖεϊς. ἐπὶ ἴ[Π6 Τογάδη ἰογπιδά ἴΠ6 δαβίθγῃ θουπάδλτζυ.---- 
Οηπ ἐλθ δας οΥ 41] [15 ἀεβηϊτίοπ οὗὨ {Π6 5:6 οὐ ἴῃς ΕἸΌΪδἢ οὕ 
Ηδγρεὶ ἰβ ἰἴβοιε οὔβοιγα; ἔου “Αἴ (- 26 ςῤγίριρ) σαπποὶ ὃ6ὲ 
ΙἀΘηπῆθα. Ομεγης (222. 106) σοηϑβίάθγβ ἰ ἴο Ὀ6 πιοβὲ ρὑγοῦ- 

αὐΐν ἴπ6 δοιγοα οὗ ἴπ6 Νῆγ Ηδϑθδην ; ἴον “" ἔγτοπι (Πϊ5 ουηΐδίη 
ἴο ἴπ6 δαϑὶ βϑῃουϊάεγ οὗ ἴπε [,αἷζε οὗ ἀδηποβαγεῖ ἃ βίγαισῃι [1π6 
οὗἩ νναῖογ ἔοννβ, ἔογπιίηρ ἴῆ6 οἰδαγεςί οὗ Ὀοιπάδγιθϑ.᾽" Βυῖ 1 

{π15 6 δοςερίεά, {πὸ Δα πε βοαίίοη οὗ ΗΠ δςαγ-  δηδη ἢ ΒΔηϊᾶς, 
ΠΟΙ [165 σοηϑι ἀθγδοΪν 5. οὗ ἴΠ6 βουγζοα οὗ ἴῃ Νδὴγ ΗάςΌδην, 

πιυδῖ θ6 ρίνεῃ ἃρ. Αμποίῖπμεῦ ροβϑ ΒΥ 5 ἰπαὲ ᾿Αἴη ἰ5 ἃ πιὶς- 
ργοπουποδα Ἵγγοη (5) νη οι 15 πχεπιϊοηεά ἴῃ στ Κ΄. τς πὰ 

5 ὅςες ἴῃ ᾿εἰΐετγβ οὔ Τ. Καὶ. σμπεγῆς απα (ῃς ρῥγδεβϑϑηὶ τυγίϊογ 'ἰπ “4“π4, οἱ 
]υηδ 2:1 δηά 28, ι896; «'5ο ΙΡΙ. 1τ1214{.- Ορ. Ὁς-. ἴω 2). ““ΕΙΌ]αὮ," 2. 
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2 Καὶ τς 39, φυιγνίναϑ ἴῃ ἴπ6 πιοάοτη Μειὶ ᾿Αγᾶη, δπά 15 ρεγῆδρϑξ 
ἴο ὃς ἰἀεηεἰΠεά τ Το ῖ Ὀ:θὈΐη ΝΟΝΝ, οἵ ΒΔηϊᾶ5 (ΕΒ ὲ. 2160).--- 
Απὦ 1 «λα οἰγοίολ αἰοηρ (9) ὃν ἐλο (τς λα ἥσπᾷ ἐὰδ ςεὰ οἵ 
Αἴηηπορει} τῃ6 πιραηϊηρ οὗ ἴῃ6 νΌ. 15 αυϊδ υποογίδίη. 523 
(ΕΝ., ᾿τηδαἀεαυδίοϊγυ, σἕ6) τηθδῃβ ρῥγίπιδυ ν σλομέηδγ; ὉὈὰὲ 1ξ ἰς 

ιἰι56 6] πηοϊδρῃογίοδ!ν οὗἉ ἃ {πὸ οὗ 81115 (705. 1.58: 10. 11 ΤΡΙΣῚ 16. 186) 
Ποῦ ἴῃ ραγίϊςοιΐατγ οἱ ἴπ6 ἢ1115 [ῃαιὶν τῖβ6 ἔγοηὶ [Π6 δαξΐθγῃ 5ἤοτζε 

οὗἩ τῃε [μαἴκε οἵ (.411|66.---Ζ 6 τεα οὗ Αἱρησνολ) ορ. ͵οβ. 1257; 

αἶδο 05. 128 (“{Πε 564 οὗ Κιηπεγοίῃ ἢ. [πη Ὁϊ. 433 τῃ6 [ἀκα 
οὗἩἨ Οδ1}1Π66 ἰ5 οδ᾽εά Ὀγι εν {πὸ 564." ΤὉΤῇδ Ὡδπὶα ποῦα ρίνθη 

ἴο 1 ννᾶβ. πιούα ργοῦδοὶν ἀδεινεα ἔγοπι ἰμ6 δησίθηξ ἴοννῃ οὗ 

Κιηπηθγεῖῃ (105. τοῦ, ι. 417), νῃἱσἢ ͵ἰ8 πιεητοηοα ἴῃ δε 1151 
οὗ ρίἴασθβ οοπαιεογεά ὉγΥ Ὑποίμπιεβ 1π. (1ο ἢ οὐ τότ οδηΐϊ. 

Β.6.), (ῃδη ἔγοπι 115 γεϑεπιΐδησα ἢ σμαρὲ ἴο ἃ ἤδῦρ οἵ ἵγτὲ 

(ζέηπό»). 
18. Μοβεβ οὔϑγϑβ Ὑδῆννεδ᾽ 5 οοπηπηδηἃ ρίνθη ἴῃ ν.".---14 

Τῇ ἰδηά οὗ Οδηδδη, [πε ἰδπὰ οὗ ργοπιῖϑδα ργοροζγ, πε Ὀοιιηάδγιος 

οὗἩ νῃϊοῖ ἢᾶνα υ5ῖ Ὀδοη ἀδϑογ θά, 15 ἴο ὃς ἀϊντάοα ἀπιοηρ᾽ Ὠϊη6- 

δηδ-8- 41 ἰγῦ65 οΟηΐγ, βίηοα ἔνο- δηά-- 4}, νὶΖ. δά δηὰ 

Εαδυῦδη (ς. 32 2αεεἤη) δη ἃ Πα]  Μδηδϑεβθῇ (3238), Ὦανα δἰγεδαν 
γοοεϊνοα ρογίίοηβ Ε. οὗὨ 7ογάδη. ---- 1ὅ. “.γ0ὺ2:5 ἐλε 7ογάση αἱ 

,7εγίολο] ““ αἱ Πεγοῃο 15 δῇ απϑυϊδῦϊα ᾿πιτδιίοη 1 ἀασογ ΐηρ 
(Π6 ἔγοηίογ )6 οὗ ἴννο οὐ νο-δηά-4- 4} {π065 : [ῆὴ6 ρῇγαβε 

Ὧ45 Ρεγῆαρα Ὀδοη πιθομδηϊοδ!ν τγιτθη ογἦ δά δα υπάδύ {Πε 

ΠΗ ΘηοΘ οὗὨ 22} δηὰ οἴμοι ραϑϑᾶρὲὸβ ψῆογα πὰ [Ἰπιϊτδίίοη 15 

βυ Δ Ϊγ υϑε. ΕὐοΥ δηοίμογ ἰηδίαποα οὗ 1:5 υπϑυϊδῦ0]6 156, 566 

705. )οδ, σνεγε (ἃ οηιῖβ 1. 

11. ππὸῸ] ἵ τ8ὲ ἰεχὶ Ὀ6 βοιπά, ππὸ πιυϑὲ Ὅς υϑεὰ πεγα Ὁ ἃ πιεδηΐησ 
νυ ἢ ἴξ ρόββεββαβ πονῃεγε εἶδε ἰῃ Ηεῦγεν. ὍΠε ρῥτερ. ὃν δπά ἰῆς Ἵοη- 
ποοίίοῃ αγὲ Ὀοῖῇ 5διἰϑῆεα ΌὈΥ ἴδε πιεδηΐϊηρ οζγοίελείλ αἰοπρ; Ὀυϊ 20 σἐγείοΣ 
αἰοπρ οὐ ἔνθ ζο γμὸ ῥαξέ ἰβ οὶ 588|5Δοϊογγ ἀεγνεά ἔγοπι ππϑτε ο οἤαζε, 
ἐγαδέ. ϑόοπιθ, ἱμεγείογε, αἰβοοηηθοὶ ππὸ ἤδγε “ἔγοπι ΠπῸ ζο ὁὔασο, δπὰ 

ἀϑϑαπηα ἔπδξ ἰξ ἰ8-- Αγαπι. ΚπΌ, ἃ τνεακεηεὰ ἔογι οὐ ὑπό -- ς κάειν -- γπ5, τ 
σἐγίξε, απὰ 580 πιεϊδρῃογ αν (45 νὰ ϑοπιείϊ π|658 υ86 δήγίζό οὗ ἃ ραϊῃ, ογ ἃ 

ἰγανεῖ 6) Ὁ σὐγίξε ἄοτυν ρον (58ες ΒΒ. 5. ν. ππὸ 11. ἀπὰ γοίσγεηοαβ {π6γα).--- 
18. ΚΣ Ὦ2 δηά ΥἼΣΣ 53, Ὀυΐϊ ΠΕ ; ςρ. 43 η.---[(5. ΠπΠΌ ποῚρ] 22 ἡ. 

16-29. δῦ οἶνοθβ Νοβθβ [80 π8π|08 Οὗ ὑυγγθ]νθ ὨΘΙΒΟῚΒ 

ὙῈ0 810 [0 βυρογίηὐθηὰ {86 8]]οἰπηθηΐ οἵ Δ η88η.---Τ Πὸ Ραγϑοηβϑ 

ὟΝ. Μαχ Μάϊον, “ςίφη τς. Ειρορβα, 84 τ, 1. 
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Δγα οδοβθη οἱ πε βαπιὸ τ ποῖρία Ἀν πο σονοτποά (πε 5οϊδοιίοη 

οὗ ἴδ ρεύβϑοης ψῆο 5υρεγηϊεηδεά [(Π6 σεηϑυβ (1116 (Ρ))}; δυϊ 
δίωςα Αδζοῃ 15 ῃοῖν ἀεδά (2073. 39 ἀαηὰ Μοββεβ ἰ5 ἴο 616 Ὀεΐογε τῃς 
επίγαποα ἰηΐο σδηᾶδη (2)15.-:1} (Ρ)), ΕἸεΐαζας δηά Ϊοβῆυδ (ορ. 
278-38 (Ρ)ὴ) ἰακα {πΠ6 ρΐδοα οἵ βιιυρεγιπιθηάθηῖβ-:-Ἑῃ δῇ, οοττο- 
Ροηάϊηρ ἴο {π6 ρατὶ ρίαγεά ὈγΥ Μοβεβ απά Αδγοῦ δ {Π6 σθηβιιβ. 

ϑίποθ οἡΪγ ἴδη ἔγῖίρος ἀγα ἴο δῆαγε ἴῃ ἰῃ6 ἰδηά ΥΥ. οὗ Ϊογάδη 

(ν.15.1δ)., ΟἸἿγ ἕξη ἐγὶραΐὶ ῥγίποςϑ, 85 δριίηβε ἔτνεῖνα νῆο ννεγα 
δπιρίογεά αἱ ἴπ6 οδηβυβ, ἄτα ἴο αϑϑῖϑὶ Εἰθ'αζᾶῦ δπά [οβϑῆια, ομς 
Ὀαοΐηρ σβοβθη ἔγοηι οδοῦ οἵ ἴπ6 ἴθη {γ065 σοησογηαά, 

Νοῖ οὐδ οὗ 8 {νεῖνα ἰγῖραϊ] ρυΐποας ννῆο δοϊδά δὲ [8 

σΘη5115 15 πιδηϊοηδά δῦ, Ποῦ 8ὴγ οὗ {πε {τνεῖνα 5ρῖ65 Ἄδχοδρῖ 

]οβῆυδ δηά σαϊθορ. ὙΤἢϊβ 15 ἴη δοοογάδησα τυ ἢ (Π6 ΤΠδοτΥ οὗ 
1435.80. 86:38 (), ΜΠ {π6 δχοορίίοη οὗ Ϊοβῆυα, Οα]οῦ, δηὰ 
ΕἸεαζαῖ, ποηα οὗ ἴΠ6 ρογβοηβ πιεηιἰοηθα ἤογα γα πιοηζιοποά 

δηγνῆοτα εἶπα, υη1655 ΕἸἀΔα (ν.2) Ῥὲ ΙΔΘητΙ 81 τυ ΕἸ δά 
(1135. η)). Απιοηρ ἴπΠ6 παπιῈ5 οὗ ἴπεϑα οἴπαγννῖβα υηϊζηοινῃ 
ΡεΙβοηβ ἅγα 50π16 βοἢ δ5 Απίμυά, ΕἸιἀδά, τυ ἢ ἀγα οαγίδί ΠΥ 

δῃοϊοηῖ ; Ὀαὶ {Π6 115 85 ἃ ῃοΪα 5 ὨδγαΪν ποτα δηοίθηξς [ἤδη 

ἰδὲ οὗ ο. 1, Ἰπουρῇ {πὰ ανϊάδηοαδ ἴῃ ἴπ6 ῥγαβεηΐ οᾶ56 8 655 

νΑτοα δηά οοποϊυϑῖνα : 566 ηοῖΐδ οὐ Ὁ. 6δξ,, δηά, Διγίδον, ΡΛ. 

192 ἢ. 

ΤΠ ογάεδσς ἴπ νοῦ [πὲ {Ὑδε5 ἀγα Πογα πιοπίοποα ἄρραδδγς 
ἴο Ὀ6 ρονοετηδά ὃΥ {πεῖγ (ϑυδοαυθη) ροϑβιίοηβ ἱπ Οβηβδδῃ ; 
ἴῆυς {π6 ἔουγ Βουΐπαγη {τθεβ οοπις ἢγϑέ (ν.19-33), τῃ6η ἐδ ἔννο 
οδηΐγαὶ! {τἰρε5 (ν. 330), δηὰά, ἤπδιγ, ἴπΠ6 ἔουγ πογίμεγῃ ἔγῖρεβ 

(ν: 

48. Τρ. 11 η.---17. πῶσ πὺκὶ τὸ 14 (Ρ); 566, ἔαγίπογ, ΟΗ. 188},--ὐῃ}} 
αρ. ὑπ ν.1δ δηά 105. 19; δυΐ ἴῃ 41} (ἤγες ρβϑβαρεβ ἴῃς Ρ[ε] τδῦ πᾶνο 
θεδη ἱπίεηδοά ; ορ. θπ) ν.39, δηὰ 8εε αἷβο 705. 1.322 1.421 101.---20. ὑκοε] ἃ 
γε εἸ1-Κποννη οδυν παπιθ. ( 868 Σαλαμιηλ Ξε κ ; ορ. 15 η.-- ΠΤ }] 110 η. 
--21. τοῦν] 5 (ἃ 2. τῦῦκ; 1133 ἡ.---ἰῦςὉ}] (15. ρίνεβ Ὀοΐῃ ἴος ἐμἰ9 δά τῇς 
Ρἷδεθ- πάπα ἤον, Χασλων. 5. δετὲ γεϑδαβ 7509, υυπίοῃ πιρας, πΚκὸ γρεῦ (ν.3Ὁ 
δηά 15 (ν. 35), θ6 ἃ ἤουη ἰη -ἄ».---22. κῚ}} 50 ν. 5.3; ςἱ, ν..95.1. 5 (1 --Ὡ; 929 

οπλῖ8 ἰπγουςβουΐ.--- Ὧ2] τ ΟἿ. 55); σρ. Ὑρὴῷ (1 ΟΠ. δ. 5 Ὁ); βες ΡΝ. 2ο5 
δηὰ 2 Δὲ. ς.υ. “" Βακδυκίαῃ." [1|κ6 οὖν δπά τῇς ὐυπιεγουϑ Ὡδπη65 ἴῃ "--- 
ἴῃ ο. 12 (866 Ῥ. 136), ἰξ τῇδ ὃς δῇ αρθτγενίδιίου.--- Ὁ] 158. Παγαάϊν πχεδη5 
ἠε ἱπέο ἐπέϊφ; 16 ἰὰ ἀϊά, ἰξ νου δὲ ἃ ἴδῖς παπιὸ ; 8ε6Ὲ ΖΛ. 203.---28. δκ"] 
5. ὑπ. Ορ. 2 ΟΝ. ηϑ1. δκὸπ 5. ἃ Ναραίξεδῃ ὑγορεγ παπιε (ἀς νοχῦέ, 
δ γγίε Οεπίναϊε, Νο. 10) ; ορ. ἴπεα ῬΏσβη. παπιοϑ ὅ»3Π (Ηδηπη θα), πηρόθυη 
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(Ηδι)]οδτ)---δο ἰογηιοῦ οοασχπιοη. Αἡ οαεῖγ ΗἩςὗγεν οοτηρουπά τὐἱ!δ δε 5απιὸ 

τοοῖ 5 μπῦκ. 46 ἢδ8 Ν.}}.....--ὐκοθηο; ἐπῖβ ἰα οἰμβετυσῖβθ υπίκηοννη, ἔος ας ἃ 
Ρογϑοηδὶ ἤδπιὸ ἰἴ σου ποὶ Ὀ6 ἴῃς 858π|6ὲ 85 ἴῃς ὑκῦ τ οὗ 21:19, υυῖ ἐχυίϊναϊςηι 

ἴῃ πιδαηίην ἴο "ΚΣ ; σρ. (ἰαὼ ἃ φύγ, ἀπά Ηςι. πῦπ) ἃ ῥοςσεςοέον.--- σα] 

Πδγα ΟἿΪΥ ἃ8 ἃ ργορεῦ δπιε.---28, ἼΘΙ) Α1530 σπ. 225 (1) απά : Ὁ. 2777. 
-ορεῦ] Βεγα οὐ. ---28. 15 κ)] ορ. 459 ΡΗ]]. ἢ.--οΊΣ Ὁ] Ῥοβϑίθ!ν 6 Ρεγξῖδπ 
Φαρνάκης (Ηοτοά. νὶϊ!, 126); Ὀυϊ οὶ πεοοοβϑαγν. ΗΕ οουἱά Ἂς ἔγοτι ἐπε 
ϑοιῖτῖς γοοῖ “εξ, νδίοῃ ἰ5 ἰουπά ἴῃ Αγαδῖς, νὴ ἰηπϑεγιεα γ»; ορ. α.-Κ. 
405. Α ἀϊϑίεῖςϊ οα!]οα Βαγηακὶ οὐ Ῥαγπαξκ ἰ9 τηεηϊϊοηεά ὉγΥ ἘΞαγῃδάδοῃ ; 
ςρ. Ηοπιπιεῖ, 4ππ͵ὴ|. Ηεὸ. Τναά. γο1.--- 28. δκ Ὅ55] ορ. ὑκγὉ 2 5 41} (ναγίδηι 
Ὧ95); Ἐὴ9 Νὰ. 137, ἀπά Ὸὖϑ Νεδ, 127.--}] 6 Οἵα (4]. Ὀξα)-Ξ πιρ, οσ κὺν 
(εκ. 2 8. 6Ὁ) ; 552. Ἣν» (ςρ. 7ετ. 28).---27. Ἴπ πα] μέγα οπῖγ, Ὀυϊ ργοῦδοϊν ἴὸ 
Ὀς γοδά ἴω τ (ἢ. 87. Τῆς πᾶπιὲ 18 ἀουδι1655 δηοϊδηΐ; ΟΡ. ὭΠΩΚ, ΤΠ ΌΡ, δηὰ 
566 2, Λ'. 2ος, 484. δηὰ τοῖς οἡ 113, (ἄβῆι. γοδά ᾿Αχιωρ; ςρ. υ 1 65; 
1 ογἱ χίπαὶ, ι8 15 γεργεβεηῖβ Ἵκ πκ (ορ. πΠΚ); ΟΑ ᾿Αχιωβ, ροΒ551:0}Υ γεργεβδηϊίπς 
Ὡοπκ ἐὴε (»ε») δγοίλεν ἐς α Ξςρίγεϊ)----ὯΝ0] ςρ. ν. Ὁ η.---28. ὑκτι5)] ορ. Ὑχπι 
(119 η.) ἀπά 8366 5π|8}1-ργίωὶ οίς οὐ 153, Ορ. ῬΒοβη. Κι}. --οὐν τ }} 1Ἶθ ἃ, 
δηά ν. ̓Ξ δῦονε. 

ΧΧΧΥ. 1-8 (Ρ᾽ --Τὴ9 Ιιον 1081 οἰξἴθ8. 
Το ἰδηρύυαρε οὗἉ 186 5δεοἰΐοη 19 ἐπδί οὔ Ῥί ΜῈ ν.Σ ορ. 2219; πὴ ν.»Ἐ, 

445; ΜΊΝΩ ν,5, 4256; δπὰ ποῖς πιπκ (325 π.), σῸ (ΟΗ. 156), σ55 (ΟΗ. 15ς); 
Ὀυροῦ ἡψ, οἵ. ι. τοῖδ; "5 ((Η. 19). Ῥεουϊατίεἰεβ. δυο 898 (δε υπίαυς 
οοπιδίηδίίοα οὗ π'Π, 551, αἀπὰ πὴ ἴῃ νιὃ, δηά τδ6 υ8ϑ6 οὗ Ὑ, τἰ ἰῃἢς 
τπιδδηΐϊηρ ταί οΓ α εἶν, ἸΏΑΥ Ὅς ἄμα ἰο (με ἔδοξ (Ξες Ρεῖονν) ἰδδὲ {με 
βοοίίοη ἰ58 δ, 

Το 5βθουΐαγ 65, δδοῦ δοοογάϊηρ ἴο 15 5ῖΖα (ν.8), ἀγα ἴο 
οοπέγ δυϊα ρογίϊοηβ οὗ {πεὶς ἰαηπἀδά ροββοϑϑίοη ἴο {π6 [,ον]1695--- 
ἴῃ 411 48 βαυαγα ρἷοίβ οὗ ἰδηά, δαοῇ οοηβιβίηρ οὗ δρουΐ 367 

δογα5, δηὰ οοηϊδίηϊης ἃ ἴοννῃ δηά ραϑίυγο-στοιηά. 

Τῆδ οαγγυϊηρ οὐδ οὗ ἴδπ6 ἰανν 15 γεοογάεά ἴῃ οβ8. 21: (Ρἢ, 
δηά ἴΠ6 ἰᾶνν 15 γεξεγγαά ἴο ἴῃ [,δν. 2553: δ. (Ρἢ, [ο5. 14’ (ΡἾ, ᾿ (ἢ. 
145, 2 ΟΠ. 1115 .411δ. 19 δηᾷα δἷβο, ἃ5 βοῦιδ {δμίηϊ, ἴω, ΕἘΖγ. 279 -- 

Νεῆ. γῖδ; Νεῆ, 1τὮ 39. 86 

Αοοοτάϊηρ ἴο ἔῆθ56 ρβ558ρΈ65, (πε 1,ονὶῖθ5 ἀν τγοοοϊνοά 

{Πεῖτ οἐἶας δηά ραϑίυγο-σ τουηᾶς ἴῃ ἴπ6 ἄδγϑ οὗ Ϊοβσῆυα. Τῇ 

Ὀτεϑίβ γοοεϊνϑά 13 ἔγοτῃ ᾿δῇ, 51 πτδοῦ, δηὰ Βαηδηχίη; [Π6 ποη- 

ΡὈτΘ σεν Κομδίδμιῖ65, το ἔστοπὶ Ερἤγαϊηι, ἤδη, δηὰ ΚΝ. Μδηδϑςοῆ; 

16 Οαγϑῃοηῖῖοβ, 12 ἔγοπι ϑϑδοδασγ, Αϑῆοσ, Ναδρῆῃίαδι!, δηὰ Ε.1 

Μδηδϑϑθῦ : ἴπΠ6 Μογαγῖ65, 12 ἔσγοηι δυρθη, δά, δηά Ζεοῦδυίιη. 

Ιῃ τὴ6 ἀδγε οὔ Ὠανιά {π6 Τιονιῖ65. 511} ἄνγοῖς ἴῃ πεῖς ονη 

οἴτ65; πὲ δὲ ἴπ8 ἐἰπ16 οὗ 188 ἀϊδγιρίίοη οὗὨἨὨ [6 πιοηάγοῦγυ [ἢΠ8 
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Τ,ονῖο5 οὔτε Νογίποσγη κίηράοηι, Ὀεϊηρ ἀϊδονηεά ὃγ Τγοῦοδπι, 
Ιες {Π6]γ οἱτ65 δηά δειϊι]εα τη Ἰπἀδῆ. [πη Τυἀδῃ [Π656 οἱτ165 

δυγνινεά «αἱ ἰδαϑί δ5 ἰαΐε 85 Ηοζεϊκιδῇῃ, δηά, τ [1Π6 ραϑϑαρὲϑβ ἴῃ 

ΕζΖτ. δαπὰ Νεῖῆ. δα τηϊετγργεῖεά 45 τεξογσγιηρ ἴο ἴπ656 οἰ(65, να γα 

τανϊνεαά αδἴζογ ἴῃς Εχ!α. 

Βυῖ [Πϊ5 ΠΙΒίΟΓΥ 15 Βοιτἰοι5. Ιου: 4] οἱ165 ἴῃ {πε πιθδη- 

ἰηρ' οὗ (6 ἴᾶανν πδνοῦ δχίϑβίβα; {ΠῸῪ ννογα τηθγοὶν ἰῃ6 οΟὈ]Θοῖβ. οὗ 

ἄἀδβῖγα ᾿π οαγίδίη οἰγοῖθβ. {1ὸ τῆς βίγιρ οὗ οουπίγυ δοοβϑ ἴῃε 

σοηΐῖγα οὗ σδηδδη νυ μϊο ΕΖεϊκίεὶ (485-16) ἀεοιρηθα ἔογ [δε 

ῥτιοϑῖβ δηά 1 νὶϊος, {Π656 οἱ[165 πανοῦ ραϑβϑά οιξ οὗ Π6 γβϑδ]ηι 

οὗ [Ππδϑοῦὺ ἰηΐο παῖ οὗ ἔδοϊ. 

ἴῃ ργδ-χῖο {Ππ|65 ῥγιοϑῖς ᾿νε ἴῃ αἰ δεγοηῖϊ ρᾶαγῖβ οὗ [6 

οουηπίγυ,, ΞΟΠΊ6 ἰῃ ᾿Ϊδο65 (βοῇ 85 ᾿Δηδίμοιῃ, [6γ. 11) [δὲ ἀρρεαγ 

ἴῃ [Π6 [1ι5ὲ οὗ [ον σαὶ οἱ[165 (105. 21) δηά βοπια ἴῃ ρίδοες {παῖ 

ἄο ποῖ ἀρρϑδῦ ἴῃ ἴπμδὶ 115ῖ, δυο δ5. ΝΟ (1 95. 211), 5810 ἢ 

(1: 5. 1:-4), Βεῖποὶ (Αι. γ10); 50 δἵ ἃ πιο ἰαΐεγ ρογιοα Μαῖία- 

[Π145 ᾿ἰνεά αἱ Μοάϊη (1 Μδς. 21), ννῃϊοῦ ἰ5 αἷβο ηοΐ ἱποϊμαεά [η 

{π6 [151. [Ιη [86 {π|6 οὗ ὅδ] ἴῃ6 ργδϑῖβ δ Νοῦ ψγεγε 50 

ΠυπΊογοιι5 [πὶ 6 ῥἷδοα ραϑϑεά ὃγ ἴπ6 παηὴθ οὗ “πε οἱἵγ οἵ 

Ρτοϑίβ᾿" (1 5. 2219); Ὀὰυῖ ἴο ψῃδΐῖ Ἔχίεηϊς μεθα ργθϑῖβ ουννπεὰ 
πε Ιδηά ἰῃ δηὰ δρουξ πα οἷΐγ, δηὰ ννμδῖποῦγ παν οννηδα 1 85 

ἰηάιν! 415 ΟΥ 85 8. ὈΓΙΘΘΕΪΥ σοπλπιυηΣν, 15 ποῖ σαῖθα, ΕἾΟΠῚ 
οἴμεγ βίαϊεπιβηΐβ, ἤοννανεγ, ᾿ξ 15. οἷδαγ {παῖ οογίδιη ἱπάϊνι 4] 

ρτθϑῖβ ννεγα ἰδηάδον ποῖ; Αδιαίπαγ, δἴζεσ ἴπε πιαϑθάογα οὗ [ῃς 

ταδί οὗ ἢ]15 δ πῊγ δ ΝΟΌ, οὐνηεά ἰδηὰ αἱ ᾿Αηδίποιἢ (1 Κ. 2536), 
δηᾶ οδηΐζυσθβ ἰαΐογ τἴῆ6 Ὀγ ΘΕ ΓΑΠΉΪΥ ἴο τνπιο ΠΘγαπλδἢ 

Ὀεϊοηρεά ονπεά ἰαπὰ ἴῃ {π6 βαπὶθ οἱἵυ (]εγ. 4248); Ῥαϊ ἴῃ 
ποιῖδπεῦ οὗ ἔπαθα οαβ65 15 ἴΠογα 8ηΥ σιρραδϑίίοη πδὲ [πα ἰαπά 

Ὀεϊοηρεά ἴο {δ {τῖδα οὗ Τ,ονΐ, οὐ ἰο ἴπ6 ἱηάϊντά 1415 πη νἱτγίπα 

οὗ {ποεῖν Ὀεΐϊηρ ρεϑίβ οὐ [ονϊῖθ5. Οὐ [πε οἴπεν δδηά, {πε 

[νι65 85 ἃ οΪ455 δα ἀδβογι θεά δ5 “" αν ἀδά δηά ϑοδίίεγεά ἴῃ 

[Ξγδοὶ" (αη. 497); δηὰ ἴπ Ὁϊ. (γἢ οαπίυγΥ Β.6.) 186 ἀγα ἀϊ5- 

τἰσυ ϑηθα ἔγοπι ἴπ6 τυβὶ οὗ {πὸ {τἰῦ65 ὉΥ {π6 νϑγὺ ἔδοϊ {παῖ 

(ΠΟΥ ΡΟϑ55655 20 {γιδαὶ ρογίίοη οὗ ἰδαηά, Ὀυϊ δηΐου ᾿ηϑιεδα τς 

οβεγίηρϑ πιδάθ ἴο Ὑδῆνεῃ (Ὠ 1. 181-5. ὙΏΟΥ ᾿νε βοδίίεγεά 
ονοσ ἴῃ σουηίγυ ἴῃ νδγίους οἷζ65, ψο {ΠΥ ἄνα 1} ἴῃ 85 
φδγέρε (1513 η.}, Ὀὰῖ ννΒ ἢ Ὀεϊοπρ α ἴο οἴμοτϑ (Ώ 1. 188 1218 εἰς.). 
Ιπάϊνιάμα!ὶ 1 ανιῖε5 πᾶν, Κ ἴπη6 ρῥτίεδίβ πιθηϊ!οηθα ἀῦονα, 

340 
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Βανο οινηεσὰ απάᾶ;; ὃδιιξ ἴ[Π6 ραϑϑαρα ψΏΙΟΝ ΠΊΔΥῪ ἱπιρῖὶγ [15 ἰ5 

οΌϑβουτγα (1. 1880), Α5 ἃ οἶα55 {π6 [ονιῖ85 ἰη Ὠῖ. γαηῖκ ΜΠ 
[πΠ6 νυιάονν, [Π6 ογρῇδη, δηὰ τπ6 ρόγ, απ δγὰ σοπιπιεηάβθά, οὐ 

{πὸ στουπά (παῖ Πα ἤᾶνα πο ἰδηάδα ρῥτγορογίυ, ἴο ἔπ ομδτ 

οὗ {πε ρβορῖβ (1215 186 551. 39. 71.611. 14. 26118.. 
Νοῖ οηἷν 15. ἴπ6 γα! ν οὗὨἩ ἴπ6 ον] 8] οἰτἰα5. ὑγονεάᾶ Ὁν 

1Π6 οοπίτδάϊοίζογΥ ον ἄάδησα οὗ ἴ[π6 δαγίϊογ ᾿τογαΐιγα, Ὀι 4͵50 ὉΥῪ 

{Π6 Σπιργδοι Δ Ὀ]ΠΠΥ οὗ πε αν. Α5 αγδαῖ μᾶϑ ννε]] οὐϑβεσγνεά, ἰἴ 

τνουἹά θα ροϑβϑίδ]α ἴο πιᾶῦῖκ οιἱῖξ 48 ἐχαοῖ βαυδγθβ οὗ σγουηά ἴῃ 

α ϑουῖδ Ευπδίδη βίερρα, οἵγ ἴῃ [6 ορϑῇ δηά γεΐῖ υποοσουρὶοά 

ἰγαοῖβ οὗ ψοϑίοσῃη Νοιίἢ Απιογίοδ, Ὀυϊ ποῖ ἴῃ ἃ πιουηϊδίηοιϑβ 

σουπίγγυ {πὸ Ῥαϊδδέίπθ. Τἢ158 ρεοπιείτγίοαϊὶ ἐγεδίμηθηΐ, ᾿ἱπηροϑ5- 
5016 πη ἴπΠ6 δοῖιιδἱὶ ἰδηδ, 85 15 ρδγδὶοὶ ἴθ ΕΖαῖκιο] 5 ζεαὶ 

αϊν᾽ϑίοη οὗ ΝΝ. Ῥαϊδϑεϊηα ἰηΐο 8 βογίες οὗ Ἔεχδοῖ ρδγδεἱορστδιιβ 
(ΕΖεῖς. 48. Εὐγίπογ οοηϊγδαϊοιϊί οης δηὰ ἱπιροβϑι 1 1165 ἀρρθᾶῦ 

ὑνῆθη ΜΜῸ ἴαϊκα δοοουηῖ οὗ [ἢ6 οἰ[ἰ65 δοΐυ δ! παπιοά ἴω 05. 21; 

ἴογ ἴπ6ς56, τοἔθδγθβησθ πιυσὶ 6 πιδάς ἴο 16 σοπηπιδηΐαγυ οὐ [παῖ 

οπαρίοτ. 

ΤΠς διηουηΐ οὗ ἰδηά γεαυϊγεά Ὀγ ΕΖεΕκΙοΙ ἔοσ ἔπ ὑγίθςῖβ δηά 

Ι,ον165 (25,Οοο Χ 2ο,οοο οὐδ1}5 ΞΞ αρουξ 40 βαιδγα π11165) ΘΟη- 
5᾽ ἀγα ν ἐχοθοάβ [παῖ γεαυϊγεά ὃν [6 ργεβαπ αν (2οοο Χ 2οοῸ 

οὐδ᾽}8 Χ 48 τ ἀδοιξ 1Ιοἡ Ξαυάᾶγα τὴ1165), δηά πρῃΐ οὐ δαὶ 
στουηά 6 τοραγαάδα 85 [6 ἰαΐδγ οἷδῖπι. Ου ἴπ6 οἵδε παπηά, 

{Π6 ἀεπιαπά ἔογ 1,ονϊεῖοαὶ Ἰαπά ἴῃ ἘΖεϊκίοὶ 18 ογρδηϊοδ!ν οοη- 
ηδοϊοα νἱιῖῇ 15 ππἀδπιοηῖϊδὶ ϑοἤῆδηηο,---ἢ6 πηδηΐοδηδηοα οὗ ἃ 

ΒοΙ͂Υ οογάοη γτουπά ἴδ6 ἰεπιρῖα, δἰτυδίοα ἴῃ ἴπ6 οδηΐγα οὗὨ {{|6 

ἰαπά,---Ὑ οτος ἴΠ6 ρῥΥ ΘΕ ΓΏΘΟΓΥ 15 50 ἔδγ ροναογηδά ὃγ (6 

αοίυ 1165 οὗ {16 οἱζυδίίοη [πᾶΐῖ 1ἴξ σοηίαηπλρίαίθ5β, ἰησίοδαά οὗ ἃ 

βἰηρῖς ἀϊϑίγιοϊ, οἱ 165 ἀἰσιυϊε ονοῦ τΠ6 σοιηΐγυ (ΟΡ. γε. 

Ῥνοΐορ. 162). ὙΤδαγα βεοπῖ5 ΩῸ γεᾶβοῃ {πογείογα ἴο αιδϑίϊοη 

παῖ, ἤοῖα 85 ἴῃ οἵπογ πιδίζογθ, ἴῆε :6α]5 οὗ ΕΖοϊκιοὶ ψνετς 

δἀορίεά ψί πιοα!βοβίϊοηβ ἔγοπὶ ΡῸ ἴῃ 1ῃ15 ραγίϊουϊαγ πιδίίοῦ 

οὗ ρστδηΐῖβ δηά ἀϊι65 πδάδ ἴο ἴπΠ6 ρταςῖβ δηά 1,αν]τ65 ἴννο βίδρεϑ 

ΠΊΔΥ Ὅ6 πιᾶτίκεά τὔὐἰϊπίπ Ῥ: (π6 αν οοπίαίποα ἴῃ ο. 18 (Ρῆ), 
ὙΠΟ νγ8 σδοννη ἴο ὃς ἰαΐεσγ {μᾶπ ἘζΖεϊκιεῖ (566 ρ. 226Π,), 
ριον! 465 (ν. 39. 3... ορ. 2662) τηαι ἴΠ6 ρῥγίαδίβ δηά 1,ον]65 5}|4]} 
γοςεῖνα ἅτ|65 δηα {65 ἐμεζοσα 07 Ἰαπιἀοα Ργορογίυ ; ἴὯ6 γαβθηΐ 

ανν ἰπδὶ ἴῃς 1,εν]τα5 (Ἰποϊαάϊηρ [Π6 ῥγίθϑίβ, ορ. 05. 21) 5141} 
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πᾶν ““οἰτίες ἴο ἀνε]! ἱπ᾽ (5εθ ἢ. οὐ ν.. ὙὍὙηαβα οἱἴ165 δηά 

[δ6 συγγουπάϊηρ ἰδηα ἀγα εἰβενῇοσγα οἰθασίν δϑϑθγίθα ἴο ΡῈ τῇς6 

ἰη4] 16 πα ῦ]6 ροββϑεβϑίοη οὗ (ἢ [ονὶϊε5 (μὰν. 2583. ΤΕ πιοβῖ 
ῃδῖυτγαϊ σοποϊυδίοη 15 ταὶ ἴῆ6 ρτεβθηΐ ἷανν δηά [6 οοηποοϊεά 

ῬὈΆ5ΒΑΡῈ5 αγὰ ἰδΐεσγ ἤδη ἴπε ἴἤδοτγυ οἵ Ῥξ, δςΞ βἰδϊβά ἴῃ ὃ. 18. 
1. ,5350.-.-. Οὐέίος 1ο ἡπσοῖ! ἐπε (ΠΟ ὉΝΨ)] τπῖ5. 845 οἴϊεη 

Ὀδδη δχρίαϊ πηδᾷ ἴο πιδϑη “" οἴ165 ἴο ἄνναε]] ἴη, ὈυΣ ποῖ ἴο ον ᾿"; 

δηᾶ 5οἴη [ο5. 144 212, Βυῖ (Π6 ρῆταξα ὅοαθϑ ποῖ πδοϑϑαγ νυ πθδη 

115; ἔογ 566 Ὠϊ. 143, Δηά Θϑρβϑοῖδίγυ [υἁ. 181, ΤΠ αἰπιϊποίίοη, 

1 δάἀπιτοὰ, ψουά 6 νεγῦα] γαῖμογ {Π8η τεαὶ. Ι͂ἢ 1,δν. 25 52-δὲ 

[Π6 οἰ[165 δηά ραϑίιγο-ἰδηα οὗ ἴῃ [,ονὶῖ65 ἀγα οἰ θαυΐν 1π4]16η- 

80 ]6..----Πατίμγε- »γοιη4 50 πᾶν ἢανα Ὀδθη {Π6 οτρίπαὶ πιθδη- 
ἱηρ᾽ οὗ ᾽Ω (ἴπ6 ρίδοα οὗ ἀγίνίηρ (οδει]6) ; ορ. Ἵ2Ἴ12) ; δηά τῇ 
50, ἴ86 οτἱρίπδϊὶ βθῆβ6 πιαὺ Ὀ6 511} τεϊαϊηδά ἴπ σ (ἢ. κ᾽5, Βυΐ 
ἵπ πιοβίῖ οὗ ἴπ6 ραϑϑαρὲβ ἰη ἴπ6 ΟἿ. (1[μεν., Νυ., ΕΖεΐς., (ῇ. 

ΟὨΪγ) ἴῃ τνῆο (6 νοτγά γηζργᾶσα ἰ5 υϑδεά, [ἴ ἢα5 δοαυϊτεά ἃ 

τογα [θοῃη1081 βσ6ηβο, δηα πηδδῆ5, δρραγεηῖίυ, (π6 ἰδηά τουηά 

ἃ ἴοννῃ ἱπ ΨὨΙΟΣ τς σοπηπηην 85 Τοοπιπιοη ΓΡἢ5. (Τρ. 

ΕΖεῖς. 4815... Ιῃ 705. 211}, σ Οἢ. 6640.. 5) ῃ6. »ιζργᾶσά δπὰ 
«ἀάελ ("πε ; ορ. οῃ 2233 η.) τὲ ἀϊξεϊηρυ πῃ, ἘΕεηίοη (Ζαγὰν 
Ηεδγετσ Ζῖ7δ, 38) δαὰ5 ϑυρρερίεα {πᾶὶ ἴπ6 γηζρογάσδ σοῖτγο- 
βροηάαεά ἴο [ῆς διδῦϊα τηδῦῖκς οὗ 4 Οσύπιδη σοπηπιιηΥ, 2.6. [Π6 
ουἱεϊναίεα ἴγαοῖ ΒΟ ΔΥῪ ἱπιπιεαϊαῖεῖν γουπά 4 ἴον, δηά 

νν5 αἀἰνιἀεα δπιοηρ ἴῃς Ὀοαγ οὗ σοπιπιιηϊςῖπ; ψ ἤθεα τῆς 

«σὰ οοττεβροηάδά ἴο π6 ραδϑίιυγο- ᾶγκ οὐ πιοῦα αἰσίδης ἰδηά 

Ιεξ ἴῃ υπάινΙἀδα οοπιπιοηδίςγν. [15 ποῖ οἷἶδαγ ἴπδὶ ἴῆε ργεβδϑηῖΐ 

τοῦ 9 50 βῇδγρ ἃ ἀξ! ποιίίοη Ὀαΐννδοη γηζργάσλ δπὰ “δάσλ 

ἴῃ πιά ; ἴῃ ΟὨΪΥ υ86 οὗ [Π6 γηζργάδλ ἴο νῃ]οἢ δα ταΐδτϑ 15 [6 

56 οὗ επὶ ἔογ ραβίυγε (ν.).---8. 207 2λ6ΐ»γ οαΐίε, απα 707 ἐλεεῖν 

2οφσεσσδίορ, σα 707, αἱ ἐλεῖγ ὀδαςί5] Ὀεΐνεθη ἔνοὸ ψνογάβ ἴογ 

{ἰνϊηρ {Ππ|ηρ5, ΣῪ ΡτοῦδΌΪν πα5 {[Π6 βδπὶθ πιεδηΐϊηρ : ΟΡ. ἔοτγ 

βΒυοἢ ἃ 56 αη. 135 δηά, ρεγῆδρδ, 4118. ὙΠΟ ἰογπὶϑθ βθαηὶ ἴο 6 

οοτμηδιηδα ἔογ εβδοῖ, ντπουτ Γπουρῆῃς οὗ δχδοῖ ἀϊϑεϊ ο τ ΟΏ5.---- 

4, Τῇ ραϑίυγα-ργουηά οὐ »ηζργῶσλ 15. ἴο Ὄχίθηά τοοὸ οὐδίϊς, 
ζ.6. αὈοι!ξ δσοο γαγάϑβ ἔγοπι [π6 νν]] οὗ {πῸ ἰοννη.---ὅ. Εδοῆ 56 
(ΠΝ 5) οὗ ἴὴ6 »γηζρογᾶδλ 156 ἴο πιδᾶϑθυγαε 2οοὺ οἱδιῖ5, 2.6. δῦοιιϊ 

ΙοοΟ γαγάς; ἴπι.5 ἴῃς »εζργδλ ἴ5 ἴο θ6 δΔη Ἔεχδοῖ βαυδσγθ. ϑοπὶε 

(6... ὮὉ)].), 18 15 ἔγαβ, υηἀογοίδπα ν. δηά ν.ὅ ἴδίκαη ἰορείπογ ἴο 
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τάσδ 1τῃδι [ἢ6 γεζργᾶελ 5.41] σοηϑβιϑῖ οὗ ἔοιιγ ρἷοίς οὗ σγουπά, σδ ἢ 

δαϊοϊηΐηρ ἴῃς 518Ἃ36 οὗ ἴπΠ6 ἴοννη, Ὀυᾳϊ ποῖ παοθβϑαγν οσοηηδοίεα 

ἢ ομα δηοΐπογ, δηά δδοῦ οοηβιϑίηρ οὗ 2000 Χ :οοοὺ σφ" 7Ὁ 

ουδιῖ5. Βιυῖΐῖ [158 15 οογίδιηἷἶν ποῖ ἴπ6 πχοδηΐϊηρ οὗ πὸ εχ. 

Νοίῖπιηρ οουϊά πιοῖα Ἔχϑοῖγ ἀθβοῦθε ἃ βαυᾶγα ἔπδη ν.ὅ; δησ 

ἔγοπι [μ15, ἱηϊογργοίδί:οη τισὶ σίασί. Μ΄." ἱπιρῖιεβ, 85. Κεῖ 

γεσορηϊδαά, (πδὲ δαςῇ διἄβ οὗ ἴπ8 »ηζργᾶσα 15. 2Οοοο - χ οὐδ᾽ῖ5 

(χ Ὀεΐπρ {πὲ Ἰδηρτῃ οὗἩ [π6 ΟΕΥ νν 411); ν.ὅ ἀπε Εἶν βιδῖες [δὲ 

ὁδοῦ 5146 18 2Ζοοο οιδ1[5 ργεο σον ; ἴΠπ656 ἔννο ϑίδϊεπιεηῖς ἃγα 

ΟὨΪΥ σομηραῖϊ]α νυν οα δηοῖπεσ 1 χ ξϑο, ζὦ.6. 1 τῆς οεἰϊγ Ὀ6 

τοἀμυοεά ἴο 8 ροϊηῖ. [ΙΕ 1Π6 ἴοχὲ Ὀ6 οογγοςξ (Ὀυϊ 566 ρἢ1]. ἢ. 

οὐ ν.4), 1 Πεοθβϑαυν ἕο! Πονν5 ἴΠπδὶ ἴπ6 γζαγ 'π ν.ὅ ἔογροῖ ἴο 
, Αἰΐονν ἔοσ ἴμ6 αϊπιαπβίοηβ οὐ ἴπ6 οἷἵγ. Τῇδῖ ν.ὅ γε] πιεδηβ, 

845 Καὶ] βυρρεκῖβ, [πΠαὶ δδοῇ ἄς οὗ πε »εζργδα 15 ποῖ 2οοὸ 

ουδὶῖ5, Ὀὰᾳϊ 2οοο ουδὶῖι5 - ἴδε αἀϊπιεηβίοη οὗ ἴδ οἰἵγ, 15 ἴπι- 

ροβϑὶδθ. Α γϑηιαγκδῦϊα διίαπιρὶ ἴο μαγπιοηΐβα ν. ὁ δηά ν.δ γᾶς 
ταδᾶβ ὉΥ ϑαδλίςομῦιϊζΖ (3 ας Μοράϊξσολε εολέ, τοο Β..), νῆο ἴοοκ 

2 ἴῃ ν." ἴο ἱπιρίν ἐπδὶ [Π6 οἷν ννᾶ5 ἃ οἰγοῖθβ, [ῃ6 ἱόοὸ οὐδὲϊβ 

οὗ ν." ἴο ΌὈ6 ἃ [ἴπ6 ἔγοπι [15 οἰγοῖία ἴο 8ηὴ ουΐογ οἰγοΐα, (ἢ 6 2οοο 

ουδι5 οὗ ν.ὅ [Π1]5 - ἃ ργοϊοηρδίίοη οὗ τοοὸ οὐδ᾽ῖ5 Ὀαγοπά [ῃς 
ουἵαγ οἶτοῖα ἴῃ ἔοατ αἰγεοίίοηϑ ἴο ἔουγ σογΉ6 75 (Π:5); τῆ νυ Ποΐε 
ρἴδη (οἵ νι ῆϊοῦ 58δ βοῦς ρῖνεβ ἃ ἀϊδρτδπλ)Β}Ῥ 15 ἃ ρϑοπιαοίγίοδὶ 

δίαγ, σοῃϑιϑεηρ οὗἨ ἁ ἔοιγ ἰγδηρίος ἰπϑουροά οὐ 8 οἶγοῖΐβ.--- 

Θ΄. ΤΏἼα οἱτ165 ἀγα ἴο πυπιῦραγ ἰη 411 48, δηά ἀγα ἴο ἱποϊυα [Π6 
δὶχ οἱτ165 οὗ γαῖιρα νυ δοἢ ἀῦα ἀδϑογιεά δὲ ἰδηρτῃ ἴῃ (Π6 πεχὶ 

“οοἰίου, ν.3".---8. Τῇε ἰτιρος δα ἴο πὰ οἱ 5 ἔογ 6 1,ονὶζες 

[0 ρτορογίίοη ἴο {πεὶγ 5ῖΖα ἢ ορ. 2όδὲ ,χ,53, ὙΤΠΐβ5 5 ποῖ νϑῦγ 
δοσυγδίεϊυ ορϑογνεά ἴῃ (π6 παιγαῖϊνα οὗ [05. 21; ἔογ Νδρῆίαδι! 

δἶνεβ οηἷν ἴτε οἱἐἰ65, [ΠουΡὮ δὲ [ἢ βϑθοοηά σδηϑβαβ (ο. 26) ἰΐ 
ννᾶ58 ἰαγρογ ἤδη εἰἴπεγ Ερῆγαϊπιὶ οὐ δά, οδοῦ οὗ νοῦ μι νὸβ 

ἴουγ ; δηά {πουρὴ σϑδοῆδῦ δηὰ ἴδῃ δῦθ δδοῦ ἔν]οθ 845 Ϊαγρε 

8ἃ5 Ερῃγαδίηι, 411 [τες ἰγῖῦδ5 σίῖνα ἴἢ6 5ᾶπ|6 πο Γ οὗ οἷ{165. 

Ἅ, ὉΠΣ . ...ὁ ἸΣ] υηυδυᾶ]. Εον ἃ δ᾽ ΡΠ ΕἾ αἰ εγθηὶ δηά 4150 γαγε ἰογηγυΐδ, 
6Ρ. 53 η.---ῦπιπν πῦΠ] ἴῃς ὕνο πνογάβ ἀγα {Π.5 οοτῃδίηςοα Παγα ΟὨΪΥ ; ποῖς (Πα 
τονεσβα σοπιρίπδίϊοη ποΠ) Πιπε 277.--- Ὁ} ΟἿ 55. ὉΠ'.--- δ Ὦ}ἍὉ} Οἀ Πδ58 Ὧο [655 
(Π8 ἔουγ γεηογίηρβ οὗ (18 τνογὰ ἴῃ {με56 8 νεῖγβ868---προάστια, ἀφορίσματα, 
ὅμορα, αιἃ σνγκυροῦντα ; γεῖ δηοΐπεοῦ, περισπόρια, Ἀρρεδῖβ ἴῃ 08. δηά (ΟἹ. 
ΤὨο ἴδγπι ΦΓ τ 88 ῬΟΒΒΙΌΪΥ 8130 υϑεᾶ ἴῃ Ῥῆοβση.: Ηοβηιδηη, ζ,εδεν εἰπε 
άαη. 7ηδολνί οι, Ὁ. 6.---ἃ, η2Ὰ] (ὅς δισχιλίου:. ---ὉὉ} (86 ψογὰ τορυϊδεν 
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᾿ιι5οα εἰϑεννῆεγε ἴογ ἰἢς νγ8]} οὗἨ ἃ οἷἵυ 15 ΠΟῚΠ : 80, δ...) 05. 215 65: 3 (11), 
Ὧι. ,5, 1κδν. 2539. 1 (Η), Απἰ. αἴ, τ᾿ 5. 41}0,. Νεῆ. 15. Οα ἴΠε οἴποῦ Πδηά, Ὑ, 
ἐγδαυ θην υϑεα οΟὔἽΠ 6 νυν 8115 οὗ ἃ πουβε (6.». [.εν. 1457: 8 (Ρ), τ 5. 1811 2055), 
4150 οἵ δ νἱπεγαγά, 2253 (ΤΕ), δπαὰ οὔ ἴῃ δἰ 68 οὗἩ (πε δἱίαγ (Εχ. 30 4725, 
μεν. 11δ 5ὃ-- 411 Ρ᾽), 15 αυϊΐϊε ἐχοθρίϊ δ ν υϑεα οἵ ἰῃς νν41} οὗ οἰΐν ; [0β8. 2᾽5 
15 Ὠαγαϊΐγ ρϑγα}16], Τα Ὀεΐηρ ἴἢ6 οαβα ἰΐ ννουϊὰ Ὅς Ὀείίετ ἴο αυσϑίΐοη 
τῃς ἰαχὶ (ῦὴ γοδὰ ὙΠῸ ἕο Ὑ»π ΡΟ) πῃδῃ ἴο δάορί δὴν οὗ (8 ὨαζΖαγάοιυς 
εχερ θοαὶ ἀενίςεβ ἴος μαγιηοηϊϑίπρ ἴΠ6 πιεαβυγεπιθηΐϑ ἴῃ ν. "“".-ὃ, 059] 
(τ 9. 5 050.--βᾶ. Τῆς οϑβίγ. 18 ἔδυ! Ὀαὲ ροβϑιδν οτἱρίπαὶ ; 6 οηλἱῖϑ ἴῃς 
ἢτϑι Ἴσκ, Ῥαΐογβοη ἴῃε βεοοηάῦ, Τῃε πιεδηΐϊηρ οὗ ἴῃς ννῆοῖε 18. οἰεατγ.--- 
7. 1ππκ] ορ. 1υἀ. 20". 40. δηά 566 (.- Κὶ τ17η2.---8. 10Π)} 5. ὅπ. 

ΧΧΧΥ͂, 9-24 (Ρὴ.-- 0 οἱτὴο8 οὗἩὨ τοῖαρθ διὰ [80 ἰδ οἵ 
Βομίοὶαθ.----Ν.9.- 16 ἃ οοπιπιδηά ἴο δρροϊηϊ οἱχ οἱτ65 ἴοσ 1{Π6 

τεσερίΐοη οὗ ρεζβοηβ ννῆο δοοϊἀδηΐδ!ν σοιηπλὶ Πογηϊοὶάα ; ν.16.28, 

1Ππ5ἰγαίίοΩβ οὗ πὰ αἀϊβεγθοηοα ὈῬεΐνψθεη στδηβίδιρϊογ δηά 

ταυγάογ; ν. 3633. 80. 85 (ορ. ν.19. 310.) Ἰ6ρ4] ργοσδάιγε ἴῃ οδβα οὗ 

Βοπηϊοϊάς ; ν.39, 4 σιιβογιρίίοη; ν. 53... [Π6 το]! ρίουβ πιοίϊνα οὗ 

{πε ἴΙᾶατν. ἀΑγδπιπηδίοδιγ, ν.53: δηά ν.3:“- ἀγα οοηπεοῖαά. 
91. Ιπἰγοάιιοΐϊοτυ ἔογηιαΐϑ ; νὮ ν.9 ορ. 1 η. (Ρ); ψ ΠΏ ν.}0 

ορ. 3301 (Ρ)ὴ.---10-16. Αἴτεγ ἰβγαδῖ 5 ογοββϑβὰ Ϊογάδηῃ, δἱχ οἱ 165, 
(τα οὐ ἴδε Ε. δηά (ἢτδα οὐ ἴδε ὟΝ. οὗ ]ογάδῃ, δὲ ἴο ὃ6 

ΔρΡροϊπιίβα 5 ρίδοαβα ψψβεγα 411] Ποπιοίάθβ, νπεῖμποσ πδίϊνα 

[ςγδοϑί 65, ρϑγ, οὐ Ζθε) δ, ταν βηἃ δὴ δϑυΐαπὶ ἔγογῃ ἴδ 6 ̓ἸπϑπΊθη 

οὗ (Πα 5΄δίη ρογβοη Ε11} 1 σδὴ 6 ἰερδν ἀείεγπιηθά τ μεῖον 

ἀδαῖῃ τνὰ5 ἱπῆϊοιεά ἉἸΠΠΥ οἵ δοοϊάἀδηΐαϊν, πα νετγα ἴῃς 

Ρούβοη ψῆο δ45 δοοιάδηϊδιυ σοπιηεα Ποπιὶοϊάα πᾶν Βηά ἃ 

Ρογτηδηθηΐ δϑγίυπι (ορ. ν.3.Ὁ). ὙΠῈ δρροϊηϊπιχεηΐ οὗὨ 5ὶχ οἰτί6β5 
10 δοοογάδησα ψ] ἢ {815 ἰανν 15 τοοογάβα ἴῃ 7.5. 2ο (Ρ). Βοῖἢ 
{Π6 ργαδεηΐ ραϑβϑαρὲ δηά οβ. 20 δῖα δῖ ναγίδησα νυ τἢ Ὠ1. 441-18 

ὙΠΟ ἢ ταΐοτβ ἴπΠ6 δρροϊηϊπιθηΐ οὗ (ῃΠς6 [ἔτεα οἰ(65 Ε. οὗ Ϊογάδη 

ἴο 2,͵205ες ὨἈϊηλβο ἢ δοζογὸ ἰ5ταρὶ ογοϑϑοά Ἰογάδη. Οἡ [πε τεϊδίοη 

οὔ Ὁι. 44:23 ἴο {π6 ἴανν οὗ ϊ. 101 18, ἀπά οὗ Ῥοϊῃ ἴπ6568 

ῥαββαροβ ἴο ἴδε ργϑβϑηΐῖ, 566 Ὀνογ, 22 6:2. 78, 230 ἔ:.----11, Τάτ 

σαὶ γὸ βοϊθοΐ ας δεϊίαδίθ 707 γοιγεσέυος οἵ᾽ε5] ΤΡ ταθδηβ “ὁ ἴο 

Ὀτίηρ [86 γζρλ, οὐ 32, τπϊηρ εΐογα οἠς ᾽" (ορ. αη. 2412 2530); 

1 τῆ6 ταχὲ 15 γιρδῖ, [πα νΌ. Ὧδ5 Πεγα δοαυϊγεά βοπὶα βυςῇ 56 η56 

ἃ5 ““ἴο 5εἷεοΐ 85 2, σωεζέαδίο᾽᾽"; Ὀμχὲ 1655 ΤΡ 5ῃουϊά ὃς ταδά 

ἔογ ἸΣΣῚΡὉ) ἴῃ 105. 2ο, Ἐ τΠθγα 15. η0 οἵπεογ ᾿ἰπβίδηοα οὗ βδιιοῦ ἃ 

56η56. (ἃ᾽5 διαστέλλω (ορ. ΕΝ. αῤῥοΐπῶ) ἀρθεατβ 10 ὃ6 ἃ 
5 Κυς, Ζλ. 7). χὶ. 478. 
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ΤΏΟΓΕ ραγαρῆταβα Ὀοϊδ ἤετε δηὰ ἰη Πΐ. τοῦ Ἷ, ψἤογε ἴξ ταπάα τς 
ὈΥΊΔΠ. ---- Οὐδέος οΓ ει ρ6)] τῇς ἐχδαοῖ πιθαηΐπρ οὗ ὈΡΡῸ ἰ5 απ- 

οοτγίδίη, Ὀυξ [ἃ ΠΊΔΥ πιαδῃ 2έσσο οΓ γεσορέϊογε ταϊῆεγ πη έίαεε 

οΓ γερο. Τῇ οηἷϊν οἴποσ ἀδγίναίῖδνε ἔγοπι ἴῃ τοοῖ υξεὰ σι 

186 ΟΤ. ἰ5 οὖ ([μεν. 2233), ἃ ψογά οὔ οὔβοιγε πχβαπίηρ. 

Ι͂η ἙδΔΌΡιηϊς ἴΠπΠ6 τοοῖ ἰ5 οπἘΗΥ υδοὰ ἴῃ σρεακίηρ οὗ 6 οἴτ6 5 

οὗ γτεΐυρα; δυῖϊ 1 15 αἷἶϑδο υϑεα ποτα ἱά εἶν, 845, ἔοσ Ἴχδηρῖς, 

οὗ {π6 οοἰδοζίονι οὐ γεσοῤίΐογ οὗ ταϊη-ναῖεγ (566 [ενγ). [πε 
[ποτα] βθηβδα δα ““οἰ[165 οὗ γασερίίοη,᾽ ορ. Ϊοβ. 2ο" “ποὺ (ἴπε 

αἰ άδγϑ οὗ [πε οἱ Υ) 5.41] γεοεῖνα (1805) πῖπι ἰηΐο πα οἷν." Τῃα 

τϑομηΐοαὶ ἔδγπὶ “ὁ οἰτἴ65 οὗ γεξαρε ᾿ (οὐρϑ(Π) γ1}) ὀοσυγβ ουΐϊϑί ας 

(Πϊ5 ομαρίογ ἴῃ 705. 2οῦ", τ᾿ Οἱ. 645. 65 ΟἽ. 617). (6 ζΠ|6γ ρῆγαβα 
ΠΥ ὉΟΡῸ ὋΨ οοουτβα ἔνε {{π|65 ἴῃ 705. 21. Ὁ 1565 πο ἐθοῃηΐοδὶ 

[6γπ1.--- 7.6 νιαρηϑία γ67] ΌΥ [561 ΠΧῚΠ γαῖποσ βυρρεϑῖβ ἃ ψ 1] 
πιαγάστγετγ (ορ. ν.16.); 1 Ππεγεΐογα γτεαυΐγεβ βαγα ἴῃς δάαϊοη οὗ 
“λ6 σηε7 οΥΓἹ ἀπνοῦσ (ἘΣ); 55 η.) τρζρζοριζίομαϊζν (ΠΣ; 1553 
ΡΠΪ. π.).---19.. Σγοηι α ρ»δ᾽ δ]] τελά ταῖῃογ "ἢ (τ, ϑΌυηι ἐλθ δ᾽ δἰ 
λασζιᾶ»; ορ. ν.:}3. 31: (Ε) ““ἀνϑηροσ οὗ Ὀ]οοά." Ὑδεγα 5. πὸ 

βαιϑδοϊογσυ Επρ] 5 δαυϊναίοηϊ ἕο οὐδ᾽ δὶ, ρσ᾽ δὶ λασ- ἄγ. Τῆς 

ὈΓΪΠΊΔΥΥ πιεδηΐηρ' οὗ {πΠ6 τοοῖ ρΖ 15 υποογίδίη; Ῥυξ ἀρατγὶ ἔγοπι 
115 σασοπάδευ τηδίδρῃογίοδὶ υ56 συ γαΐεγεπος ἴο ἴῃς αἰνὶπα 

εἰ ναγαηςσα οὗ [5γδαὶ, [ἴ πιοϑῖ σΟΠΊ ΠΊΟΠΪΥ πηο69η5 20 Ζζδολαγρο ἐΔ6 

ἰμζος γοοίζη 071 ὁγ6 ὧς ποχέ οΥὙ ἀΐη, Ἐ Μ ὨΘῖΠοΓ πόσα ἀυτῖ65 Ὁ 

ἴο σοηΐταςξ ἃ ἰενίγαῖς πιαγγίαρσε (Ευ. 415), ογ ἴο Ἄεχδοῖ ραγπιθηΐ 

ἅπας ἴο [Π6 ἀξδοεαβθά (58), ογσ ἴο Ὀυν ἃ ἰἰηϑηηδη οιἱἷ οὗ 5]δνεῖγ 
ἰηΐο ψὨΙοὮ ρΡονογν 845 οοπηρο]]εα 1πὶ ἴο 5611 Ὠιτη561 ([μὲν.ἥ 
2538), οὐ ἴο Ῥυγ Ὁδοῖκ ἃ βεϊ ϑοϊά ὑπάδσ ϑἰ πη ]γ οἰγου πιδίδηοαϑ 
(μεν. 2535), οὐ ἴο ΌὈυΥ ῥγορογίυ ἴο ργενεηΐ 115 ραϑβϑίηρ' οι οἵ 
1Π6 ΓΔ (16γ. 4218). ΤΗΣ ἀυΐν οἵ ἴδε οὐ δὶ λασ-ἀἄηε πιυβῖ Ὀὲ 
ἰηϊογρτείθα ἰη {πῸ ΠΡ οὗ ἴῃ 656 οἴπογ ἀπ 65. “1η {Π6 δνεηΐῖ 

οὗ {πε ἀεδρίοίίοη οὗὨ {π6 ἔδυ ν 116 Ὁγ {πε 1055 οὗ ὈΪοοά---ἢ 1055 

οὗ ἃ [1{6---ἰῺῈ ροεὶ δὰ ἃ γεϑροῃβιθ! οὗ δϑουγηρ ἴο [86 

[ΔΛ δὴ δαιϊναϊεηΐς οὗ {παῖ 1055, ΌῪ οἴἵδονγ Ὀἱοοά, οὐ ὉΥ δὴ 

δρτεοϑά ρδυπιεηῖ ἔοσ [5 ναΐθ. Ηἰ5 πηϑϑίοη νυᾶ5 ποῖ νθηρϑδηςα, 

Ὀυϊ δαυϊΐγ. Ηδ ννᾶβ ποῖ δὴ δνδηροσ, δυΐ ἃ τγϑάβεπιδγ, 8ἃ 

“Ορ. {πε Αγδδῖς πιᾶ]Ὅ, ΒΟ ἢ σογγεβροπάβ ἴο (με Ηςϑ. ρδ΄ δὲ λαα-ἰᾶηι, 

Ὀυϊ πιδαῦϑ Ὀυπια τὶν ἐλε οὐδ τῦλο δίαπας πόαν, ἐδθ ,ηϊοπα : ΑοἹαΖίμεη 

27}μλανε. ϑέματεη, ἰὶ. 286. 
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τεβίογοσ, ἃ Ῥαΐδηοεγ᾽" (Οδγ Ὑγυπιθυ!, ]οοΩ Τουσηαπέ, 260). 
Τῆς ρδ δὶ λασ- ἄγε Ὀεϊοηρθ ὈΓΟΡΕΥ͂Υ ἴο ἃ ρεγϊοα οὗ ἔδπν 

ογρδηϊβαίζη; δηά ἴῃς ρατὶ ρίαγεά γ Ηἰπὶ 15. ΟὨΪΥ οπα ἰπβίδησα 

οὗ βδυγνῖνα!5 ἴγοπιλ δὴ δδῦίεσ δηᾶ ϑἰπιρίογ ογρδηιϊβδδίίοη ἴῃ ἴδε 

ΤΟΥ͂Θ σορίεχ ϑοοίαὶ [ἴὸ τνδίοῃ {πὸ Ηδῦτεννθ συρβϑοαυδηιν 

ἀενείορεα. [Ιῃ ἴῆγοα ἱπιρογίδηϊξ τεβρεοῖβ 6 ργαβδθηΐ ἰἴαν 

πιλοά!ϊῆες 16 δηοϊθηΐ συδίοπι: (1) 1{ ἰηβϑϑίβ ἴδ [πὸ 5 ἴο Ὀὲ 
ξοτγξεϊ[εα ΟὨἿΪΥ ἴῃ ο4586 οὗ νὰ] τυγάεγ; πῃ ργίπι να συπίοιῃ ἱΐ 

πλαῖτας η0 αἰδγεησοα δ είπογ ἴοϑ5 οὗ 16 γᾶ ἄυα ἴο πιδίϊοα οὐ 

δοοϊάδηϊ; ἰπ δἰἴπογ οἂϑα 'οβϑ δα Ὀδδη ἰηῆῆιοϊθα οἡ ομδ ἔδπηῖν 

ΌΥ δποΐδπεγ, ἀπά 1 νὰβ [6 ἀυγ οὗ 186 ρου͵᾽ δὶ ἴο 566 1πδὲ ἐμαῖ 
[οβ5 τνᾶὰβ πηδάβ ροοά. (2) ΤὮδ ἴανν ἴδοι {Υ 1πϑιϑῖβ [δὲ (6 [18 

΄ ΟΥἩὨἜ [86 δοῖυδὶ τηυγάσγετ οἷν σα Ὀδσοοπια ἔογίεις. [Ι͂Ιἢ ῥτίπι να 

ουδίοῃι! [ἃ νᾶ ἃ πιαίΐοσ οὗ ἱπαιβεγθοησα ψῃοίμογ ἰῃ6 [055 

1ἸηΠϊοϊεα οὐ 4 [ΠΏ ΪΥ νᾶ5 πιδάς ροοά ὉΥ 5ῃεάάϊηρ {πε ὈΪοοά οὗ 

ἴΠ6 δοΐυδὶ Ποπλοϊάδ οὐ ἀποίπογ πιο γ οὗὨ ἢ15 ἔδπην ; ορ. ἴδε 

σᾶϑ6 οὗ ἴῆε βδενθὴ τῃθηοῖβ οὗ 541} 5 απ ἰδίῃ ἔογ ἢ15 

οἴεπος (2 5. 2112), ἀπά 16 511} εχί βτηρ συβίοτῃ ἴῃ Ατγαῦῖᾶ 
δοοσοοτγάϊηρ' ἴο νοῦ, νἤθη Βοπ)ίοϊα 15 ραϊά ΟἿ ἴῃ τόπου, ἔπε 

ΠΊΟΠΘΥ 5 Ἔχδοίβά ἔγοηι 811] πιαΐα πιεπιθοτϑ οὗ ἴπεῈ {τ06. (3) ΤὮε 

ἵανν ἔογι 5 [6 δοοδῤίαπος οὗ ἃ πιοηοῦ δαιϊναϊεηΐ ἔοτ ἃ ἰογέεϊεα 

6. Βιυῖ ἴῃ ρίζα οὗ ἴπ656 ἱπηρογίδηϊ πιοαϊ βοαδίίοηβ ἴῃ 6 ἷανν 

1ῖ5 ἐγϑηϑιτοηδῖ» 1ἰ 5111} [Ιοανδ5 ἴῆ6 Ἔχδοίίοη οὗ πα ἔογίεϊ δα 116 

ἴο {πΠ6 ρῦ δὶ λασ-ᾶηε, ἴῃ τεργαϑεηΐϊδίνα οὗ {Π| ἰδπλῖίν, ἰηϑίοδα 

οὗ σπιδκίηρ ἰ ἴ[π6 ἄυγ οὗ 6 τεργεβοηΐδίίνα οὗ ἴῃς νοΐ οοιη- 
ΓῊΌΠΠΥ; δηά ἴπὺ5 1 ἀοθ5 ποῖ ἀρο ϑἢ [Π6 δηοίθηΐς ἔδγν 

ἰηϑυὐοη, Ὀυζ ΞΙΠΊΡΙ͂Υ πιοά!ῆε65 δηά γτερυϊαΐαβ ἰτ 1 ἴπ6 ἰαγρετῦ 

ἰηϊοταϑῖς οὗ ἴῃ ϑίδίθ. [Ι͂η (86 οδϑε οὗ δοοιάδηϊδὶ Ὠοπιίοιάα [π6 

σΟΠΊΠΙΠΠΠΥ οὐ ϑίδία ργενθηΐβ 6 οδ᾽ δἰ αἰϑοπαιριηρ ἢἰ5 ἀν ἴο 
. ἢἰς ἔπ ΪγΥ; ἴῃ 1Π6 οδθ6 οὗ πιυγάσγ, 1 ἰηϑἰϑῖβ ἴῃδὲ Ὧδ6 5841] 

αἀἰδοῆαγρε {πὶ ἀυγ ἴῃ ἃ ραγοσυϊαγ αν, νὶΖ. ΟΥ̓ ἰδἰκίηρ [6 

16 οὗ 6 πιυγἄάδγεγ. Βιῖΐῖ {πουρῇ [ἢ τῆ τεπιδίηϑ ἴο {πε ας 

ἰγαηβϑιτιοηδὶ, ΗἩθῦγον ἰανν πιᾶγῖκϑ ἃ νεῦυ αἀἰπίηςῖ δάνδηος ὈΥ 50 

το! γιηρ᾽ ργι πη εῖνα ουδίοπὶ 85 ἴο σδϑοῦγα δὴ σασφμαίοε ρυῃ]ϑἢ- 

τηδηΐ ἔογ {π6 ἡηυτάί μα συλ] γ οὗ πιυγάδσγ, δηά ἃ οἶθαγ ἀἸϑιϊποϊίοη 

Ῥεϊινεθη δοοϊάβηΐδὶ δηὰ τ]ὰ] Ὠοπηοιάθ. ---- 72 6 σοηργεραξίοη) 

5ᾺΝν, Ε. θη, Αἐμολὲῤ πὰ ανγίαρο ἐπ Αγαδία, 262 ἔ, 
1 566, ἔμγίμον, οὐ ναγίουβ ροΐηϊ58 αἰ ἱπἀὐθὰ ἰο, Ὀχίνεγ, εμέ. 224, δῃά 
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12 ῃ. δηά ρῃ]Π. ἢ. Ι͂ὴ σδδὶ ΑΥ, ογ ΌΥ ψῆδξ ταργοςοηΐδενα 
Ὀοάγ, 6 σοπηηυη τ δοϊθὰ ἴῃ ἀείογπιηϊηρ ἴἢ6 ρι]ξ ος 

᾿Ϊῃποσδησα οὗ οηδ δοουβϑά οὗ πηυγάον 15 ποῖ βἰαϊθά οἰἴπογ Βοτγε 

οὐ ἴῃ ν. 5: , τῃὴ6 54π|6 ναρθη655 πιδῦῖκϑ οἵἴμοτ ραϑβαρὲβ  Βεγα 
7υάϊοϊαϊ] ἀφοϊςίοη οὐ Ἐχϑουξοη 5 γεΐεγγοά ἴο ἔθ νῃοϊα ρβορῖε; 

568 155 5δδ 17ν. 2414 18, Το 11π|11 2ζ6 οσοηιργοραζίομ Ὦοτα ἴο δε 
σοπη ΠΥ οὗἩ ΤΠ 6 ρίασα ἴο νυ ὶοἢ ἴῃ6 Πποπιίοῖάςα Ὀεϊοηρεά (Π)1.) 

ννουϊά παῖζε ἴἢ6 Ῥγοσδεάυγαε ρῥγοϑοθοα βοπιοννῃδί βία ἴο 

[παῖ τοαυϊγεα ἴῃ Ὠέ, 19], Ὀυϊ 1 ψουΐά ἰηνοῖνα οἰνίηρ πὸ 

Ρῆγαβα ἃ πιεδηϊηρ ἀἰεγεηΐ ἔγοηι ἴπδὶ ἢ ἩΒοἢ 1ἴ 15 σοη- 

ΒἴδηΕΥ υδεὰ ὉΥ Ρ.---14. Βεγοπαῖ 7ογάάαη") ἐ.6. εαβὶ οὗ Ἰοσγάβδη:᾽ 
(6 ἴαγηι 15 υ56α Δηδοῃγοη δι}, ἔοσς 1Π6 ρϑορῖα ᾶἂγὰ στεργο- 

βεηΐβα 85 Ὀοΐηρ Ε. οὗ ̓ ογάδη δἱ [ἢ {π|6 (Πἷβ5 ἰὰνν 15 ρίνδη (ςρ. ᾿ 

ν.10 221 4618) .--15, 7Τὰδ ρ 7] 15. ἡ.--- Τὰς 18ε}.2] ἴῃ ἴδγπὶ 15 
οσοπῆπαά ἴο Ρὶ (ση. 23", Εχ. 125, 1,εν. 229 2:9. 33. 86. 40. 4δ. 41) ἃ δ 
ΡΞ. 3918, 1 (ἢ. )οἷδ; 1 αἷά ποῖ οσουγ ἰπ [Ππ οτἱρίηδὶ ἰοχὲ οὗ 

ι: Καὶ. 1γὶ (Ξε6α ἃ). Τηδ εἜχαοῖ πιθδηΐηρ οὗ ἴῃ ἴδγηι ἰ5 ποῖ 
οἶδαῦ; ροΟβϑιθΙΥ ἴῃς 2δελᾶδ, οΥὐ᾽ φοί, νὰ5 ἃ Ῥόγβοῃ ποῖ οὗ 

Ηρῦγον διγῖῃ, νῆο νν85 δἰίδοῃεά ἴο 4 Ηθῦγεον ἔπι ἴῃ σοῖς 

πΊούΘ ραογηηδηθηΐ ὑΥΑΥ͂ ἵδη [6 ἀδγ- θουτγεγ (52); 566 ἢ. 
ου ἴμεν. 2556 τὴ .5307.., δῃιά ορ. ἔχ. 1.245 νυν Βαθηῖβοδ᾽ 5 ποῖε. 

16-..28. ΤῊΘ αἱδιϊποίϊοη ὈΘΟΨΤΘΘΩ ΤΌΣΟΣ δηὰ Τ]Δη8]ΔΌΡ ΠΟΥ 

ΘΧΘΙΏ 1894. ---- ΟΡ. ἀπά οἵ. Εχ. 2112:1. Ὁΐϊ. το ἢ, ὙὍὙΠΟ 
[απἀδπιοηΐδὶ ἀἰϑε πο οη 5 οπα οὗ ἱπίθηϊίοη. Ενίάξηςσε οὗ 

Ἰητοηεοη 15 ἴο θ6 βουρδξ ἴπ (4) 6 οπμαγδοίοσγ οὗ ἴπ6 ἰηϑίγι- 
πιοηξ, ν.16 18; (δ) {π6 ργανίοιιβ δε ϊϊηρϑ, ογ ἴῃς ἔδοϊϊηρξ δ [Π6 
{{π|6 οὗἩἉ ἴῃ6 Βοπιϊοϊάε, τ πεῖπεσ ἔσθ παϊγ οἵ τῆ γονογβο, ν. 329-53 
ΟὈνϊοιῖγ (α) δηά (ὁ) πιᾶν οἰδϑῇ ; δρραγεπίῖγ, 1 ἀδαῖῃ γοϑυϊτεά 

ἔγοπι ἢ Ὀΐονν οὗ πιυγάσγοι 5 ἱπϑίγυσηθηΐ, ([ἢ6 Ὀυγάδη οὗ ργονίηρ᾽ 

Ἰαοῖς οὗ ἱηξθπέοη δπᾶ δῦβεπος οὗ ργανίοιιβ υπέγι θην τγοϊδίοης.. 
ἢ [6 514] πηδῇ 1ΔΥ οὐ ἴπε Ὠοπηὶοιάς ; ορ. ν.23 ἀπά ν.16.18.-- 
16-18. Οὗ ττ6 ἴῆγεα οἶαϑβαβ οὗ ἱηβξίγιιηθηΐβ οὔ οὐ᾽δεοΐβ ἤδτα 

πιδηςοηδά, [ἢ ἔννο ἰαἰίεγ ἀσὸ αἰ απο Υ ἀδβογιρεά 845 οδἱουϊαϊεά 

οὐ ΠΠκοῖγ ἴο Ὀ6 ἴα οαυξα οὗ ἀδδῖῃ (13 ΠΣ Ὁ). Εδιπηρ 
ενϊάθηοθ ἴο 6 σοηΐγδιυ (ορ. ν.33, 1π6 υ86 οὗ δὴν οὗ ἴδεϑε 

᾿εγαίυτγε ἴδογε οἰϊοά, απαὰ 4130 ἢ15 αγί. “" οεἸ᾿ 1 Ζ.3[. ; Οἷαν Τγαυπιρυ!,, 
διοοά Ορουεκαρέ, 259-261; Οἰΐο Ρτγοοκβοῖ, ζζεδεγ α͵ό Β᾽μέναελε δεὶ ἀδη 
νογίςἰα»εδολόη 4γαδενγη μια ἡολαηινεδαῖς δέείϊωρρ στρ ἐὰν» (Ἰ,εἰρΖῖρ, 1800). 
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πυυδβί δ6 (Δἴκοη 859 ὑὉγοοῦ οὗ ἱπιοηϊίοη ἴο πιυγάον, δά ἱἢ ἀδαιῃ 

του 5 [Π6 υ56γ πλυϑί Ὀ6 δα͵υάρεα 4 πιυγάσγος δηὰ ἀἷθ. Τῆς 

5856 οὗὨ [655 86γῖουβ γϑϑβϑι715 ἔγοτιχ ἴΠ6 ι:56 οὗ ϑδυςῦ :ησίγιπηθηΐς 
195 οοηβίἀεγεά ἴῃ Εχ. 4113--- -16. 4, ἐπείγιμθη 977 ἐγο}}} Τρ. 
κε. 1ο5.--17. 44 εἰοηδ ἐμ ἐλδ6 λαμα ἐ.6. ἃ βἴομθ {παΐ οδηὴ δ6 
δταβροά οἵ ἴἤγοινη τ τῆ6 Βαπά; ορ. Ἢ ὁΡῸ ὦ σία οαγγίθα 

τη ἐλε λαπα,, ἘΖεῖς. 405; δηά 51π|1|ΑΥῪ 18 α᾽ τοοοοῖθῖε ἐγιείγενηθρ 

ϑοῖ 85 οδη ὃ ποῖά ἐν ἐλσ λαμᾶ : 80 ταῖπεγ ἴδῃ Ζ “Ζυη6 Ζαρε 

ποιὰ ο ΜῊ ἐλε λαπα (Ἐ4581).--10, Κ ν. Ὁ. δητοἰραΐας [ἢ 

ζαΠετς ἀϊδουβδίοη οὗ ργοσεάυγο ἴῃ νοῦ, - 920ἡ. Βυὶ ἀδαῖῃ πιὰ 
Ὅα σδυβδεά ὃὈγΥ ἃ ρυβϑὴ οὐ ἴδ [πΠπὸ (ν. 395; Τρ. ν᾿ 235), οὐ ὉΥ ἰηϑίγυ- 
τηδηῖβ οὗ ἃ ἴγρε ἀϊβεγεης ἔγοπι ἔπο586 υπῖ ἀαβογ θεά (ν. Ὁ ; ςρ. 
ν.Ξ0), οὐ ὉΥ ἃ Ὀἷον οὗ (6 μαηά: ἴῃ {π656 σ8565, ἴξ ργονίουβ 
ΘΠΠΊ Υ (Π2 "8, οὐ ΠΕ)) οἂπ Ὅ6 Ῥγονεά, ογ 1ὲ οδῃ ὃδ6 5σῆονη (δαΐ 
[π6 ραγίϊοιιϊας δςὲ τνὰβ ργεπιθαϊδιεά (ΠΥ ν.300), 156 πιδῇ ἷ5 8 
πιυγάογος, δηά ἴο 6 ες ἴἰο ἀοϑίτιςοίοη αἱ [δ6 Παηάς οὗὨ [π6 

δ᾽ δἰ. Ὑῆ6 ρυδῇ, οὐ ἴΠ6 υβ6 οὗ δὴ ἱπεϑίγιπιεης ἠοῖ ἴῃ ἰξΐϑοῖξ 
πιυτάογουϑ, 15, 1659 ῥγοοῦ ἴο {πε οοπίγαγυ Ὅ6 ἐογι ποοηγίηρς, 

ἴο Ὅ6 ἰυάρά υπηϊηςοης] οηδῖ ; ἃ ἔδιδὶ Ὀἷοιν υἱἢ [Π6 Πδηα οδηηοῖ 
Ὅδ6 υηἱηπιοητοηδῖ, Ὀυϊ ΠΊΔΥ δᾶνα ὈδοΩ ρίνθη ἴω {π6 ποδῖ οὗ 
βυάδάεξη (ν.3) δῆρογ, δηά ψτπουΐ ΔηΥ ἱπιθηξίοη οὗὨ ἱπῆϊοϊηνσ 
βογίουβϑ ἀδηδρα. --- 390. 277, λό ῥισλ λύρι) ἴθ Κιηὰ οὔ δοιίζοη 
ἱπηρ] 16 ὉΥ ΗΠ πᾶν δα ναϊπεγεα ἔγοπιὶ ΕζΖεῖς. 4471 (““θεσδυβα 
γα ρυ8} Ὁ] [Π6 5:46 δηά ἴΠ6 βῃουϊάθγ᾽᾽") δηά 2 Κὶ. 47 (οἵ 
Οοἢ 4215 αἴζεπιρί ἴο τεῆονα ἴῆε ϑῃυηπδηι 655 ἔγοπι Ε15}8᾽ 5 

ἔε61).---Ον» οασέ ον λὲν) βυρρίυ στ (α δηά ν.᾽5 αην οὔὗγοοΐ (05 
“55), ἦ.6. ΔΏΥ οὐ͵εοῖ ποῖ οὗ ἴῃς Κίηα σοπίοπιρίαίεα ἴῃ ν. ὕ1618. 

δηγτπηρ ν Ὠϊοῦ ψουϊά ποῖ ογαϊ δ γν 6 δπ]ρίογεά ψΙὮ ἰηΐϊδηΐ 
ἴο Κ1]].----2.0.. Εδνεγβα οὗ ν.ζ0.-- -283., (οπεπυδίοη οὗ ν.33: ὄνϑη 
1 ἀδδίῃ δ45 τεϑυϊ δά ἔγοπι 4 αηυγάσγοι5 ἱπιρ πγηδηΐ, τ οἤδτρα 

οὗ πιιγάοσ οσδ Ὅδ ταρυϊΞο ὉΥ 5ῃβονίηρ τπαΐ ἴπὰ Ποπιίοίάς αἱά 

ποῖ 566 πα 541 πδη ἤδη 6 δ᾽ οννεὰ {π6 ἱπιρίεπιδηΐϊ ἴο ΕΔ]], 

δΔηά τῃδὲ 6 δά πο ργονίουβ δηλ} Υ̓ ἰοιναγάβ ἴΠ6 ἀδοσαϑθά, ἡογ 

ΔΏΥ υηϑαιϑῆεά ργυαάρα. Τῆὶς οᾶ56 15 ἴα οἷοβαϑὲ ραγβ116] ἴο [86 
ΟὨΪΥ ἰπϑδίδποβ οἰϊεὰ ἰῃ Ὠϊ. 1ο, ἰβουρ ἄνθη {Π|18 οδϑα ͵8 ν ΎῪ 
ἀΙ ογθηοἶνγ ἀσδογ θεά ἴῃ ἴπ6 ἔἴνο ἶανβ. Τῆ Ἰορίοδὶ δηά β5γῃι- 

τχοίσι οὶ σοηοϊυδίοη ἴο {{|58 ν. νουϊά ἤανα ὈδΘῺ : [Π6 πιδηβίαυογ 
ἷΞ πο πχυγάσδτοι ; [Π6 ρων᾽ δὶ 50.411] ποῖ ρυΐ πὶπιὶ ἴο ἀδαϊῃ. Αηά 
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δραΐη, ἰορι δ! δηάα δοξιδν, ν. 8 Ὀεϊοηρϑ αυ 45 πὰς ἴο 
ν. Ὁ. ἃς ἴο ν. 53. : τῆ6. χυσρίίοη οὗ ργανίουβ Θηπ  Υ δηᾶ ἱηξεπξ 
15 Ὀγαοίβεῖϊν τνῆδί ἴπ6 ᾿υὰρῈ 5 να ἴο ἀδίογϊηδ. 

18. "κ] τεδά οἵ ἱί ΟΧ 5 ; ςρ. ν.᾽.5 15 ; ἰη ν 39. 3]. 310. 5 (6 υϑὲ οὗ ἱκ 
Ξὸοοῦ 7) 15 αἰδετεηΐ ; ἰξ ἰηϊγοάιτιοςβ δὴ δ γηδίνα ργοῖδϑϑ; δηά ἔμεγο 15 

Ὀυΐ οηε---ἃ ςοπτπιο--ροάο515 τυ οἢ (ΟΠ οννβ (ν. 33 ἀηὰ ν.39 (πε (ἢγες δἱέδτ- 
πδῖϊνε ῥγοίδ565.----20. Π᾿Σ] δἷϑο ν.  ητχ ΚΟ Τ; ορ. ἴδς 6 οὗ {δε νεγΌ ἴῃ 
Εχ. 2ιδ,ι 1 5. 2412], ὙΠ ρθγαβε πεεά βοδγοεῖν δὲ γεηάογεά ἴοο {πε γα Πν 
(ΕΝ.); ταῖδον ἐμεομσῖν, οὐ ἐνεη ἐμέο ξίονα1γ.---21. κιὶ πχ] (ἡ Ἐ πον ΣῚΘ 
ΠΥῚΠ; ΟΡ. ἰη Κ) νι δὴ Βείογε ν.ϑ.--- 22. ὕ»γ}3] 69 η. 1.---23. ὑν . . . 13 33. 
Τῆς οϑβίγ. 8 ἰγγερυΐαῦ; 551 δῆτγ ἴῃς οδ]εςῖίνα οἰδυϑε οουἹὰ Ῥὲ οχρΙαἰηςά ΒΥ 
Ὠήϊνος, 7 ηισες, ὃ 127, Ὀυϊ 0π ἰδ|κ65 δ αἰγεοῖ δοὺς ἢ [26 βεηΐδηςε βεεῖὴϑ ἴο 
αν δε Ὀοσυη ὑπάογ (Πα ἰηἤυεησς οὗἉ οἴδεν οἶδυδβεβ ἰηἰγοάδυςοά ἢ {μὰ 3 
οὗ [πε ἰηβίτιπιοηί, ΤῊ περαἰίου οὗ ἰῃς ραγί. σρ30 ΌῪ κῦ 15 α'5ο δηοπιδίουϑ : 
Ὠήνες, ᾷ 162 (ρ. 2ος ἢ. 1).--- Οὐ ἐν}, ορ. ΒΏΒ. 52οα. 

24-82. Τ,658] Ῥχοοθάγ6.---ΑΟΑΟἸ βοπιθ ὑἷαοα, ποῖ {π6 οἱ. οὗ 
τεῖιρια :ἴβεϊ (ἸὩΦΠῚ ν.35), τ1ῆ6 ΤοπιπιαηΥ (ςρ. ν.}3 η.}) 18 ἴο 
δαϊυσ!ςαία ἴῃ δοοογάδηοα νἱτἢ {Π6 ἔογεροίηρ (ν.1633) γὰ]65 (ν. 39), 
δηὰ οη ἴδε δνίάδηος οὗ δὲ ἰϑαξβί ἴτπτο ᾿υϊΐηθϑβϑαβ (ν.39); 17 (Πδ 
1ηΠ!οϊοη οὗ ἀδαι 15 ἔουπαᾶ ἴο ανε Ὀεοη νἱ], [ἢ 6 οὐ’ δ τσὶ 

5140 16 Βοπιίοίάα (ν.19. 3:0) ; θυ 1 ἀοοϊδεηίδὶ οὐ ἀηρτεπιοαϊ αϊοά 
(ν.33.), τῆς. Βοπιίοῖϊάα 15 βεηὶ Ὀδοῖς ἴο 1886 ΟἿ οὗ γείυρε δηά 
ἴπεγα ἀοιϊαϊηποα {11 τπ6 ἀεαίἢ οὗ ἴῃς ΕϊρῚ ργίθσί, αἴϊεγ ννῃϊοῦ δα 
ΠΊΔΥ͂ τεΐϊωγῃ ἴο 15 οἵνῃ ποπια (ν. 35. 33), Ρυϊ τῇ Βα Ιεᾶνθ {Ππ6 οἷν 
ἀυτγίηρσ [Π6 δίρ ἢ ργι6 5815 [|6ῖ1π|6, (Πα οὐ᾽ δὲ ἢα5 ἴπ6 τρῶϊ ἴο 5ἷ'δῪ 

Ἀπ]. [ἢ 20 6856 ΠΊΔΥ 8 ΠΊΟΠΘΥ ραγπιεηΐ 6 δοςερίθά οἰ ΠοΥ ἴῃ 

[τοὺ οὗ (6 σαρὶταὶ ρυη5]πλδηξ ἔοσγ ψἹΓ] πιυγάστγ, ογ οὗ ἀδίοη- 

τἴοη ἴῃ 1Π6 οἷἵγ οὗ γεΐιρ8 ἕοσ δοοϊδηϊδὶ μοιιοῖάα (ν.81}), 
ἴῃ ἴα ρῥάᾶγαδῖ]οὶ ἴατνβ (Εχ. 2δι δ, Ὁΐς. τοῦ 5) ποῖτμος τῃς 

Ἰυάιτοῖαὶ δυϊδουγι νυ ποῦ ἴπ6 ἴεγηι οὗ ἀείεπίίζοη 15 ἀεπηδά ; (86 

εἰέετϑ οὗ (6 Ποπιοϊ6᾽5 οἱἵγ, ννῖῖο ἃγὸ πχεηϊὶοηδά ἴῃ Ὠδξ, 1τοἷ3, 
ᾶτα ποῖ ἴπ6 ᾿παϊοῖαῖ δι ΠΟΥ ; Ὀυΐ, ἰῃ ἃ 6456 οἰπογινῖσα ἀείεγ- 

πιϊηοα ἴο 6 οπα οὗ νι] αχυγάσδε, ΓΟΥ Ὀδοοπια ἰηἰογπιθαϊ τος 

ἴῃ. ἴῃ6 ἀχβουζίοη οὗ 5.6. Ἐδδά ὃὉγΥ (5610, Ὠ.. συρρεβῖς [Πα 

(ἢ6 ἀειεηείοη τυᾶβ 1Ἰξεϊοηρ. ΨὙΜΏΙ6 (Ὧ6 ποῦ ἰδ ννὰ8 [Π6 

αϑυΐιπιὶ (ΕΧ. 2113), ἀεϊεπιίοη Ὀδϑίάθ 1 σδη Παγαϊνγ βᾶνα Ὀδεη 
Ῥτοϊοηρεά ; δὴ ἰηϑίδηςσ οὗ δοῖιδὶ ργδοίιοα ἴῃ ἴἢ6 οδϑα οὗ ἃ 

γοίαρ δα δἱ 1π6 αἷϊαγ 15 ἴο θ6 ἐουπά ἴη τ Κὶ. χὔθ ; [ἢ Βοπηϊοϊάο 
ἴδανθϑ 1[ὴ6 αἷίαγ υπάδσγ ἴπ6 ργοίϊθοξςοη οὗ ἃ ϑοϊΐδιη οδῖῃ. ἴη 

]ο05. 20" (ν. “6 οπιἰο Ὁγ (α) (πε Ποπιίοίάα βἴαϊεβ ἢὶβς σᾶϑβθ ἴο 
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{πε εἶδεγα οὗ τῆς οἷἵγΥ οὗ γεῆιρε δείογε σοριϊεοίοη, απ, βυιῦβα- 

αιοπεγ, δοοοσγάϊηρ ἴο ἴπ6 βοδγοαῖν βε! -οοηββίθηϊ ν.ὅ, ἰο ἴΠ6 
ὑνῆοία σοπηπλιηϊγ. 

24. Αοοογάζηρ ἐο ἔλόδο ἡμργηθρ5] οὐ 1θρα] τιι]8ϑ ; ἃ βἰ πη] αγ 
βεῖ οὔ ἱερδὶ γυΐεβ βίδιίηρ ννῆαΐ 15 ἴο Ὀ6 ἄοηε υὑπάετ ρίνοη οοη- 

αἸτοη5, ἀρροᾶῦ ὑπάσογ [Π6 58πι6 {{|6 οὗ ΟΦ ἴῃ Ἐχ. 211]. 
Τάδε (τι) τείδγϑ ἰο ψβδὲ ργεοεάδς (ἴῃ ν. 16. 28) ἃς. οἴζεη ; 566, 
ὅ.»., απ. ο}9, μον. 2114, Ρ5. 15ὅ.---ὁὅ. 76 οοριργοραξίορ σλαὶὶ 

σομ λύρι ὀαοΐξ (ἸΦΣΤ ἐο λὶς εἵξν οὗ γοβέρε, ννλιοὮ, 1 πλϑὲ Ὀ6 

Ἰηξογγαά, ἢ6 δά ἸεΕ ἴο ἴαἶκα ἢϊ15 ἔτ14].---Ζ 6 ἀΐρὰ γίθοξ τυὴο λας 

θη αποίμίθϑα τὐὐδὰ ἐλο λοὶν οἱ ἔοτ β' ται αῦ γεάπσπάδηϊ ἀδῇη!ϊ- 
(ἰοῃ5, 566 ἴον. 2ι} 1683, Μορὶ ἐγεαιθηῖν ἴῃ Ῥι Αδγοῃ οἵ 

ΕἸεἶαζαῦ (45 ἴπ6 οϑ56 πΠΊΔΥ 6) 15. πιθγεῖὶυ τογηθά “86 ρτγίδβι"; 

ΟσσδϑιοηδΙΪν, δηα οπιοΗ͂γ, 45 ἕεγε, ἤδη ΠΟ γοΐεγεηος μ85 Ὀδθη 

τιδάθ ΌΥ πάπα ἴο ἴδε ρούβοη ᾿ηἰθηάδά, πογα αἰιϊησίνα ἴογπ5 

Οἵ ἀεϑογιρίίοηβ ἀγα ι56ὰ ; ἴπ656 πιοβί ἰγεαυθηῖςν τοΐεγ ἰο [6 

ἀϊκιϊηοεῖννα αποϊητηρ οὗ Αδγοη δπα ἢἰ5 βιισσθββοῦβ (Εχ. 207. 39, 
[,εν. 813); 566 ἴ,δν. 48: δ: 16 615 (22) το85 21.10.12 ΕῸΣ [Π6 ἔα ΓπΊ 
ἐς ΠΙΡῊ ργίθϑι᾽" (6 ὯΠ,Π9Π) 56ὲ ν. 33, [δν. 2119, 7οβ. 2οὐ ({μ6 οπὶν 

Οσσιγγθησαβ ἴῃ ἴπ6 Ηδεχδίθιο), 2 Κ. 121} 2)24, Ηδλρ. 11:12, 
Ζεοΐ. ,ἷ, Νεοῆ. ,,.-- Τῆς ἀσταγπιιηδιίίοη οὗ {π6 ἀείεηπίοη οὗ [ἢ6 

Ποπιίοϊάβ ὉΥ ἴπε [1 οὗ ἴῃε6 Πρ ρῥγίαϑδι πΊΔΥ 6 4 Τοπιρίεία 

πον ἴῃ {Π|1|5 ροβῖ- σις αν. [τ 15 αἷβο ροϑβϑϑίδίβ, 45 Ὁ]. 

Βυρρεβίβ, [πδὲ 1 15 ἃ πηοά!βεά βυγνῖναί οὗ δὴ δαγίίοσ Ὀγδοῖϊοα ; 

1 πῖᾶὺ Ὀ6 ἴπαΐ δἵ βοπΊα οὗ {πε δϑγἷὶα οἵ δποϊθηὶ ἰϑσγδαῖ, μοπ)οϊάθ5 

ν γα ἀείαϊηεα {11 ἴμ6 ἀδαίῃ οὗ ἴμ6 οἤϊεῖ ργθϑὲ ῆο παά μαῦρα 

οὗ [6 βαποίυδγυ.---97. 276, ἴΐ6 »δ᾽ δἰ, λας πὸ διοοι7Ἶ νἱζ. ἴο 
ΘΏΒΨΟΓ ἴογ (ορΡ. Εχ. 22). Τῇδ ρδ᾽ δἰ ἰ5 ἔγεε ἔγοπι Ὀΐδπιθ, Ὀ6- 
οϑιιδα ἴπ6 Ποπλοῖϊάςδ, Ὁγ ἰεανίπρ ἢὶ5 δϑυίαπι, [4115 ἀρδῖη ὑπᾶθγ 

ἴῃς δποϊθηΐ ουξίοηι παῖ γεαυϊγεα [ἢ6 ροδ᾽ δὲ ἴο Καὶ]; τῆς Ὀ]οοά 

5ῃ6α 15 πετγείογα ποῖ ἱπποοεπῖ, ἂπα ἄοδθβ ποῖ οδἱΪ ἔοσ νδηρϑδηςσα 

(ορ. 1. 1018).---29. Α διυδεογίρεοη ψ ποῖ, ργαβυπιαῦγ, οπσα 
βδίοοά δὲ ἴπ6 σοποϊυβίοη οὗ ἃ ἶανν. Τῆς τορυϊδίοηβ ἴῃ ν. 350-82 

ΙΔΔΥ ὯὮδανα Ὀδοη αἀγαννῃ ἴγοπι 5οπΊῈ οἴμοι ἰανν οὗ πιδηβί δι σοῦ 

δηά Δ5Υ]}0Π|.---Α εαίμίε Οὗ 7μργηθη) 271} ἴ.--- ΤἈγομρλοιζ γοτ7 

φεπογαξζίορις (τοῦ ἡ.) ἐπὶ αὐ γοι» πυοϊέηος (ἘΧ. 1239, [ὲν. 41 

εἴο.; ΓΗ. 5ςἦ). ἐδ. ρεγρείυδιν ονεῦ ἴπ6 νῆο]Ὲ σουηίτγυ ἴῃς ἴανν 
15 ἴο 6 νΔ]14.---80. Τ νο ννῖΐπεβϑοβ ἀγα γεαυγεὰ Ὀεΐοσα 8 σδρίταϊ 
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ϑοηΐδηοθδ οὯπ δα ΡΔ5564;; ορ. ὨΓ. 1γδ; Ὠϊξ. τοῦδ γααυΐτος δἱ 
ἰεαϑβὲ ἴτνο υνἱέθεςϑαϑ οἡ 8ΠΥ οἤδῦρε.---81. Τῆς νὰ] πιυγάξγογ 

5 ηοΐ ἴο 6 δΙ!Ἱοννεά ἴο ὈυγῪ ΟΥ̓ ἴῃ6 ἀσδίῃ ρϑηδὶυ ὉΥ ἃ πιοπαΥ 

Ῥαγπιθηῖ. Τα ΠΊΟΠΟΥ δαυϊναίεηΐξ ἔοτ ἃ 116, νοῦ ἴΠ6 ΗἩεῦτγεννϑ 

“4116 89 (ςρ. ἐβρεοΐδιν Εχ. 2139.) τγᾶβ τ ἸΕΙγ ργεναίεηϊ; σρΡ. 
16 Οτεοῖς ποινή, ἴῃ6 Οεγπιδηΐς τοονριϊα (ἴον τεξεγθησαβ, 5θεὲ 
Ὠγτίνεν, Φεμέ. Ὁ. 244). ἴΐ βεεπὶ5 ἴο ἢανθ Ὀδδη ρῥγοῃιδιιεα δἱ 
8δη οδυΐν ρογίοά ἴῃ ἰβϑγδοῖ, που ρῇ (ἢ]15 15. [ἢ6 δδυεϑὲ Ἔχρ]!ςοῖῖ 

Ρτοδιδίοη ; 566 ἔχ. 2112, Ὁ1. τοῦ (ποῖα δβϑρεοα νυ ν.185), 
ἴμεν. 241 (Η), ὅση. οὔ (Ρ). Βυΐῖ ἰπ ἃ ραγίϊοιΐϊαγ οδϑβα οὗ 1ο55 
οὗ [πὸ ποῖ ἄυο ἴο νὰ] τυγάσγ, [Π6 ΘΑ ν οοὐδ Ἔχργαϑϑῖν ργο- 

νίἀ65 ἴογ {πΠ6 ραγπιεηὶ οὗ 8 Ἵ9 (Εχ. 2133). Μομαπιπηδά 
δυβετγεά [π6 δησίδπί ργδοῖῖοα οὗ πιδίκίηρ ἃ ΠΊΟΠΘΥ ραγπιθηΐ ἴο 

οοηπϊηυς ἀνθ ἰη ἴπ6 οα456 οὗ ψἱ]] ἴα] πιυτάες (Κογ. 2278... 892, 
ΤἼ6 Ρῥγομπιιτίοη οὗ αυἱῇ-ΠΊΟΠΟΥ ἴῃ Ἰοὺ οὗ ἀείεηϊίοη δὲ [ἢ6 
ΞΥΪυπὶ 8 ραου]αγ ἴο 118 ἶανν ; 10 δεῦνθβ ἴο Ὀτγίηρ ουἱ 186 

Ρυπὶενο οπαγδοῖογ οὗ ἴπ6 ἀοίοητίοη.--- 0» λύνε ἐλαέ ἐς “447 50 
ΕΝ.; ἴἰε 18. ἃ ΒΊΗΙ αυσβεϊοπδθα τεπάογίηρ οἵ ΜΤ. (0.}5), θυξ 
τ ΒΥ τοργθϑοηῖβ [πε οτἱρῖπαὶ τοχῖ; 566 δοῖον.---89817. ΤΏ ἴατν 

οοποΐυ65 τυ] ἢ ἃ το] ρου β πιοῖϊνα ἔοτ σαιτγίηρ ἴἴ οὐ, οτ, γαῖποσγ, 

ἴον πε οαγοῖι] αἰδιϊποίίοη Ὀεΐινοοη πιυγάον δηὰ πιδηςίδυρδῖεοσ, 

τηὰ ἴον ἴῃς ἱπῆιοίίΐίοη οὗ {πὸ ἀδαί ρϑηδίν ἔογ πυγάογ, Τῃα 
Ιαπὰ ἰη ἐπα πιϊάςὲ οὗ ν πο Ὑδῆνθι ἀννε 115 πλιϑὲ 6 Κορὲ ἔγεε 

ἔτοπι ροϊυϊίοη (ΟΡ. 5 η.}; ἴδε ἀεἤεπιεηϊς οὗ σδηδδη ὄνεη 
Ὀοίογα Ὑδῃιννοῦ ἰοοῖς ὑρ Ηἰς ἀνε! Πρ Πογα μαά Ὀτγουρδὲ 
ἀδϑδιγυςτίοη οὐ ἰδ ἔογπιεῦ ἱππαδιίδηῖβ ([ν. 1855; ορ. Ϊ[5. 
2441). Α ρστίανουβ σα 86 οὗ ρο]Π του οὐ ργοΐδηδίίοη, δηά, Ἴοοη- 
56αιθηῖν, οὗ ἄδηρες (ορ. Ὀ.. 211-59), 15 πε 5ῃπεααϊηρ οὗ ὈϊΪοοά, 
αϑρθοΐδ! ἴππ Ὀἱοοά οὗ ἴπὸ ἱπποσεηῖ (58. τοῦσῆβ; ορ. Ὀγίνεγ, 
οι. Ὁ. 241); δηά 5ιιοῇ ροϊ υἱΐοη σα ΟὨἿΪΥ 6 ἐχρίαἰεά ὉΥ τῃς 
5Πεἀαΐϊηρ οὗ 6 ὈΪοοά οὗ [Π6 πιδῶ γνῆο σδυβεά ᾿ξ (ορ. ση. ο5}). 

---840. Τρ. Εχ. 295. 

82. οὉὉ] ΘΚ αἰγελάγ ἰουπά (πὶ5 τεδάϊην ; Ὀαΐ τεδά οὐ. ὅες Ῥαίεγβοη᾿ 5 
ῃοίς ἰη 5207.---115})] 5 (ἃ 5. ΤΣ; ορ. ν.3 5 8). Ἀἱ, δυργεβίβ ἐδδὶ 
ΥΊΣΣΠ ΤῊΔΥ Ὅ6 ἴῃ 411 ο586ε8 ἃ μ᾽ο55.---38.. 10Π0] ΤῊΐβ νΌ. ΟὨΪΥ οσουγα ἰη ἰἢς 
Ἠεχβίευςβ ἴῃ {Π15 ν.--Ἱὸὰ Ὀπε Ἢ“ κ] ὅτ 55 9 ἰηϑεγί 3) Βεΐογε Π2 ; ορ. ν.5 (8 
-- 3.3.. κρῸη] γεδὰ Ἰκβῶπ τὰ 5 ὅς  ζ.9, 

ΧΧΧΥ͂Ι. (Ρ᾽. Α δα τορυϊαύίηρ 086 τηδυτίαρθ ΟὗἨὨ ᾿ιθὲΓθ8808. 
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δ Θ]ΟΡ ἢ Θ ἢ 88 ἀδρἾΘΙΒ ΤΊΔΥΥΥ ὑΠΘῚΤ ὉΠ0]68. --- ΤἪ}15 οπαρίεν 15 ἃ 
ΞΌΡΡΙοπιοης ἴο 271}, ὙΠ οᾶ5ὲ οὗ ϑεϊορῃεῃδα᾽ 5 ἀδυρδίογβ 

τΏογο 1οά ἴο ἴπε ργοπιρδίοη οὗ ἃ 'ᾶανν ρεγπ{ηρ΄ [ῃ 6 ἀδυρῆϊοτϑ 

Οὗ 4 πδὴ ἀγίηρ νι τουὺτ πα]6 ἰβδυθ ἴο ἱημεῦὶς ἢ15 (14η 66) 

εϑίαϊθσ. Τῇ οδ]εοϊ οὗ ἰπαΐῖ ἴανν ψὰβϑ ἴο ργανθηΐ ἴῆε6 δϑίδϊθ 

ρΡδϑϑίηρ ΑΝΑΥ ἔγοπὶ ἴῃ6 πηδη᾽5 ἀδβδοθπάδηϊςβ ; 85 ἃ σοηβεαϊιθῆοα, 

50 1ἴ βεαπχεα ἴο δὲ ἴπεγα δϑϑυπιεά (27 π.), 1 ψουϊά γοπηδίη ἃ 
ρατί οὗ ἢ ροββϑδϑβϑίοη οὗ ἢ15 οἶδη, δηά, ἐμεγείογα, οὗ 5 ὑγδ6. 

ΤὮ15 ΒΌΡΡΙΕοπιοηΐαϊὶ ἰδνν ἜΧΡ]ΙΟΙΕἾΥ δηΐοτοαβ ἰδ οοηβοαυδῆσα Ὀγ 

ξογϊϊηρ ννοπίθη 50 ἱπμουηρ ἴο ΠΊΔΙΓΥ δ οὗ δηοίδπον 

ἐτῖθθ.. 
[τ{808 5εεπ15 Ππἰκεῖν {παι τς ργοϑεηΐ ρα588ρῈ 8 8 ϑι:ρρ]ςπιοηξ ὉΥ ἃ ἰδίες 

μδηά. ζ(εγίδϊη ναγίδιί οβ ἰῃ βίγίε δηᾶ Ἴχργοβϑϑίου αγὰ ἴθ δὶ οὔος δχ- 
οΪαϊηεά ; ποῖα ἢν" 53 ΠπρῦὍΟ (ν.1) ἃ8 αραϊπϑὲ 0732 πι ΠποΡῸῦ (271) ; ΥἹΥΣ 
ΓῈΟΝΚΥ . 0... δῦ (ν.12) 845 δραίηδὶ Ἴοκῦ.. .. 0 ΠΥΊΌΡΠῚ (272); (88. ρεγβοηβ 
Δρργοδομεά ἤεγα ἀεὶ Μοβεβ δηά ἴδε ρῥγίποςβ, “" ἴῆς πεδάβ οὗ πε δίμεγϑθ᾽ 
Ὠου 865. (ΠῚ: ὉΝῚ Ὁ ΝΠ); Ὀυΐ ἴῃ 273 [ΠΥ ἀργὸ Μοβϑϑβ, Εἰε' αζαγ, (ῃς ργίῃςββ, 
δηὰ 411 (ἢ σοηρστεμαδίίοαυ. ΤΠϊ8 οοηΐγαβὲ 15 ποΐ γεπηονεά ἄνθη ἰῇ {πε δα]]- 
ἰἴοη οὗ ΕἸείάΖζαγ ἤογὰ (θα 46) ἰ8 ποῖ, 458 ἰΐ πιοϑὲ ὈγοΟΌΔΌΪΥ ἴδ, Ὡλογεῖὶν δὴ 
ἰηβογίίοη ἴγοπι 272. Οἵ, αἷϑο ἴδε ἰηϊγοάδυοίίοη οὗ ἰπ6 ἴανν ογὲ (ν.δ) δηά ἴῃ 
2758. Τῆε βυρρίεπιδηίος 18 πιϑίηϊν ἰηῇυσησεα ἰῃ βίγ]ε Ὀγ Ρ' (ορ. ἐ.}9. ΠΡΌ), 
Ὀυξ ηοΐ Ἔχοϊυϑἰνοῖγ ; ηοΐδ, 6..,9., ΝἽΝ (ν.3), ἀηά, οὔος, 92 (ν.ὅ). 

1-4. Τῇ τορτεβοηϊδίϊνες οὗ αἱο αά ἄγαν ἴα αἰϊεπίίοῃ οὗ 
Μοβεβ δηά δε γεργαβϑθηϊδίναος οὗ ἰϑγδεὶ ἰο {π6 ἀδηρογ [Πδΐ [ῃ6 

ἰαηὰ δ᾽] οἰεά ἴο Μδῃδβϑθῆ 1] 6 αϊπιϊηἰσμεά ἱξ Θεϊορπεβδά᾽ς 

ἀδυρδίοτθ, ῈΟ πᾶν ἱπῃογιίθα {παῖὶγ [ΔΊΠογ᾽ 5 ἰαπὰ (271.}}), 
ΤΑΔΙΤῪ ταθη οὗ οἴμογ {{1065.---Ἰ. 7.6 ἀθαΐς οὕ ἐλο “αίλογε᾽ λοι566) 
ορ. 1 η. 1η}8) 4126 ῃ͵- Οὗ ἐλ γαπιέΐν οὐ ἐδλδ οὐλτϊάγονι οΥ Οἰϊο' αα] 
δίηοα ἴα βοῃβ οὗ Οἰείδαά (2659) οοποί ἴθ τηϑην ἔδπι:}165 
(ὩΠΕΦΨΌ), ἴῃς νογά βῇουϊἀ ρογβδρβ Ὀ6 ρυποίυδίοά 845 ἃ Ρἷ. ἢδτε 
δΔηά τεηάογεά οὐ ζο μανιΐϊ65.---1Ὁ. Τρ. δπά οἵ, 2η3.---98. 2652. δα, 
--20. Ορ. 277.---Μν ἐογ] Ἴδα ρεγρῃγαβίῖιο υ56 οὗ 927 Ζογαῖ ἔοτ 
οι αν οΥ οσσιΓϑ ἰη Ῥέ, 18 οοπηηηου ἰη ΤΕ (24 {1π165}, πὰ οσουτβ 

ὑνῖςα εἰβενμασγα πη Ῥ᾽ (3235. 5): ΟΗ. 5 6}5--- γολτοσὰ σοριριαηϑα 
»8» ἰογα . .. μα 2» Ἰογεῖ τοας σονωπαπαεα ὃν Υαληυελ) (ΓΝ ΝΣ ΠΝ 

ΠΣ ΠΝ ἼΝ, ,, ΠῚΠ) 1Π6 ῥγοῆχίηρ οὗ δε οὐ]. ἴῃ ἴῃς ἤτϑὶ 
οἴἶδυβα δηά ἴῆς οὔῆδηρε ἴο {πὸ ραϑϑῖνε πῃ {π6 βεοοηά δε Ὀοίῇῃ 
βίγβῃρ: 8. ἀσαίρϑι (ζ,γοολγ. 430) ϑβυγπ)βεά ταὶ [ἢ6 οτἱρίπαὶ 
ἴοσῃλ 1 δδοῦ οδϑα νν85, "Ὅν 1ογα (1.6. Μοβε5) οοριριαμαρα, δηὰ 
[δὲ {Π6 ρῥγαβθηΐ ἰεχί οτ σ᾽ παϊεά ἰῃ ἃ ἀδβίγε ἴο ανοιά πε δρρεϑτζ- 
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ΔΏΟΘ (πὶ Μοβοβ γᾶν οοπιηπιδηάς οὐ ἢὶβ ονὴ δοοουηξ.0 

11561 {π6 ραϑϑῖνε οἵ ΠΝ ἰβ ποῖ ρθη ἴο οδ]βοίίοη; ἔογ. ὄδνεῇ 1 

σεῖρεγ 15 ΠΡ ἴῃ δχρίδιπίηρ ἀὐνᾶὺ τῇς ρυποίυδίοη ἴῃ ΟΕ 

Ῥεηιδίθυ δὶ ραϑϑαραβ, ἴπ6 ἰηϑίδποαβ ἰη ΕΖεῖς. γαπηαίη. Αραδσγῖ 

ἔγοηι ἴα ἀουδίξα! ἰηδΐδησα ἴῃ απ. 4.5.9, ΓΝ 15 σοηῆπαα ἴο Ρ' 8δηά 
ΕΖεῖς. (Εχ. 4485, [μὸν. 8835 1τοἱδ Νὰ. 415, ΕΖοῖς. 127 2418 477 1). 
Εοτ 3 ἴῃ ΠῚ δέζαγ [6 ραϑϑῖνθ, ορ. αη. οὐ, Πι. 4239.-- -ὃ. ΖζΖ δ 
ἐμλογίίαμοσ σλαϊέ δὲ τοϊζλήγατο") 27. η.---ἰ. δίποα ἴπεὸ ἰδηά 
νου ρᾶ55 οὐ οὗὨἍ ἴα {τῦ6, ποῖ ὉΥ 5416, θαῖ ΌὉΥ ἱπμουϊζαεποα, 1 

ψνου]4 ποῖ Ὀ6 αἴδοϊθα Ὁγ ἴῃ6 ἴανν οὗ λιιδ1|66 (1μαν. 25135.), 1 

τνουά τεπιδίη, ἰδ 15 ἴσας, ἰη ἴπ6 παπάς οὗ ἴῃς ἀδδοεηάδηϊς (ΌὉΥ 

1π6 ἔδπγαϊα 1[1π6) οὗ ϑεϊορῃεμδά, Ὀυϊ νουϊά 6 ῬαιΠ ΠΟΘΙ Υ͂ 

ΜΠ Πάγαννη ἔγοπι ἴἢ6 ἰσγῖὶρα οὗ Μδηδϑεββῆ. --- ὅ-θ, Τῆς αἰν! 6 
ἀςοϊσίοη ἰη ἴπ6 ρδγίοιαγ ο456 15 [Πδὲὶ ϑεορῃοπ δα᾽ 5 ἀδιυρῃίεγϑ 

πλυϑὲ ΠΊΔΓΓΥ Μδηδϑϑιίαβ (ν.δ), δηά, ρϑηθγαιυ (ν.8), ἴμδῖ 41} 
Παίγθϑϑαϑ πιυϑὶ ΠΊΔΥΓΥ ὙἱΠη {πεῖν ἐδίμοτ 5 ἔγιδθ, 6 πηοίνα 

ἴον ἴπε ραγίουαγ ἀδοϊβίοη (ν.7) ἀπά [Π6 ρεηογαὶ ἰᾶνν (ν.9) Ὀεΐηρ' 
τῆς 5ᾶπι6, νὶΖ. ἴο ργαναπὲ π6 ᾿ημογϊΐδηοα οὗ ἴπ6 νᾶγίοιι5 {1065 

ἔγοπι Ὀαὶηρ αἰτοῦ αἰ ληϑῃδα οΥ ἱπογεδϑεά Ὁγ (6 ἰγδηβέεγεηοα 

οὗ ἴπ6 ρογίίοη οὗ δὴ ἰηαϊντάιϊι 41 ΓΑηΪΥ ἔγοπι οηα ἰγῖδα ἴο δηοίπεγ. 

ΤΠα ΤΠΕΟΓΥ ἔγεαυθπῆν ἔα] δα ἴῃ ργδοῖσε (5ε6 οἡ 423: 88).-- -ὅ}. 

Όρ. 277.---11 ἴ. Ιῃ δοοογάδποα ν τ {πε ἀεδοϊδίοη, ἴδ 6 ἀδυρίετο 

οἵ ϑεϊορβερδα πλάγγυ Μαπαϑϑοῖίαβ (ν.13), ἀπά, ἱπάεεά (ν.}1), τῆς 
5Β0η5 ΟὗἨ ἴπαοὶγ ρδΐδγῃδὶ υπο]65 (ὩΠΥ 71). --- 18. Α βιιδϑουρίίοη, 

βἰ πλ1ᾶτ ἴο (πῇ ἰη [,ον. 2η83, οονοτγίηρ {{| ἰατνν5 Ὀδίννεθ 22} δηὰ 
46]2, ΤΠουρὮ ἢ ροβιτοη οὗ [15 συ Ὀϑογρίοη 15 συ δ Όϊς, (δῖ 

ΟΥΤΘν. 289 15 ἠοῖ, δίηοθ ξασγίμον δ᾽ ηδιτῖο [νν5 ἕο] ονν ἰη Νὰ. τ 

Αἀάϊς 45 1πεγεΐογα βυγπιϑαά {πὶ ὈοΐΠ συ Θου ρ[ΊΟΠ5 να γα, ἃ5 

ἃ τπηδίζον οὗ ἔδοϊ, δά δὰ ννῇδθη ἴῃς Ῥεηϊαϊδιιοῦ ννὰ5 ἀϊνιάοα [ηἴο 

ἤνα Ὀοοΐ(8. 

4. πεΌ] (ς “5. Ἰποπ Ἤρῦκ θοῦ; ορ. 273 αῃά 566 δῦονοα..---. ησΊΣ . . . γΠ|} 
ον {μ15 Βγροίδείςαὶ! οϑῖγ., 8εὲ6ὲ. Ὦγ. 8 149.--- "Ὁ.}} 5 ΠΘΟῚΣ (ΟΡ. ν.᾿ 38); ἴῃς 
οϑίγ, ἰη ΜΤ. δ8 νν ἢ ΡΣ Ὀεῖονν 15 ἱπηρεγβοηδὶ, αρ αὐαέξον σλαΐὶ δὲ »πασε. 
ἴῃ ν.9 Κ»Ὸ" 15 πηᾶ50. δοζόγε ἴῃ6 ἴεω. 83ι:᾽).; δν. ττ126, α.-Κ, τ448.---ἅ, Ὁκ-Ξ 
τὐλόη, ἰ6 τᾶτθ, οϑρϑοίδ!ν ἢ ἴπς ἱπρῆ; ΒΌΒ. 5οα ὁ.---Ἴ1. Τῆς οτγάες οἵ 
(86 πδπιθ5 ἰὴ 3ῆ αἰεγς ἔγοπὶ {παὶ ἴῃ 2683 2η}, [ο5. 1γ8; {1Π6 ογάογ ἴῃ {8658 
ΡΆ5βδχ68 ἰ8 ργεβεγνεά ογ γοϑίογεά ὉγΥ 5 δεγθ. (χβ μ85 ἤεγὰ γεῖ διηοίπε 
ογάεζ. 



ΙΝΌΕΧ. 

ιν πο 

Ι, ἘΝΟΙΠΙΘΗ, 

(ϑεε δ'5ο (86 Ταρῖεβ οἵ σοηϊεηΐβ, ρρ. χὶ ἢ, δη χχνὶ-χχίχ.) 

ἈΑΒΟΝ Ξίδα ῥγίεβϑίβ, 25, 212. 
-- τεργεβϑϑηίδενα οἵ [,ονι68, 214. 
-- --- ((ουὐδι}]}}γ}) δϑϑβοοϊαϊεῦ ν ἢ 

Μοβεβ, χχχυὶϊ, 4, 25, 30, 38, 77, 
80, 81, 84, 135, 145. 

---- 5'0 οὗ, 271. 866 δἷβο “" Μοβϑβἷβ." 
--ἕ ἀεδιἢ οὗ, 270 ΕΣ 
-----ἕ Λδἱε οὗ ἀεβδιἢ οἵ, 447. 
--- τοὰ οὗ, 214 ᾿ς, 259, 262. 
᾿Αδασγίη, 28ι:. 
Αδιάδη, 8. 
ΑΌΙΠ41), 10. 
Αδιδυ, 2:. 

ΑΡιδυά, 21. 
ΑΡίγαπι. 9866 ΠὨαίπδης 
᾿Αχελδαμάχ, 282. 

᾿Αχιώβ, 46. 
Αἀάδτ, 454» 456. 
Αρϑρ,, 366. 
ΑΒ ὁζογ, 8. 
Αἰδυὰ, 46. 

Αἰμιδη, 14:1. 

Αμίγαπι, 293. 
"Αἱ, 28:1, 282. 
᾿Αἴω, 461. 
᾿ΑΚναΒίη,, Ρ455 οὗἁ, 455 ἴ. 
ΑἸοχδηάοι ἰμ6 Οτοδῖ, δἰυὐεά ἰοῦ 

379. 
ΑἹεροσγίοαϊ ἰηϊεγργείδιίοηβ, 47, 247, 

276. 566 4150 ῬΒϊο, Αὐυρυπιίίης, 
ἙδρΡίηϊς. 

ΑἸ]οίπιοηὶ οὗ Οδπδβϑη, 294. 
᾿ΑΙἸπιοη- αἰ αι δίπ), 448. 

ΑΙαιοηά ἔτεα, 217. 
ΑΙοε5, 262. 
ΑΙ αν, ἴῃς, (86 αἰίατς, χχχίϊ, 28, 45. 
-- -- θγοῦζα οονεγίηρ οὗ 208. 
᾿Απιβϊ εἷς, 1:47, 159, 160, 164, 4373 Ε. 
Απιεῶ, 54. 
᾿Απηπι, ἤδπι οὗ ροά, 327. 
᾿Απιρΐεῖ, 156, 137. 
᾿Απιηϊίδυιὰ, 8. 
᾿Απιανδυτγ, 8. 
"Απιπιηδάδῃ, 8. 
᾿Απιιιϑηδαάεὶ, 8. 
᾿Απιπιοῦ, 297, 426. 
Ἀπιογί65, 147, 148, 149, 160, τός ἔ,, 
294, 305, 322. 

᾽ΑπδΡ, 142. 
᾿Απαϊκίϊεβ, 141, :οῖ. 
Απρεῖ οὗ Ὑδδνεῃ, 266, 322, 335. 
Απρεν οὗ Ὑδμνεῇ, τό, 81, 204, 213, 

422. 
Αηΐδηι, 292. 
Αποϊηίίηρ,, ΧΧΧΙΙ, 7. 
Ασ, 286. 
᾿Αγδά, 271, 273. 
Ατγᾶπι, Αγαπη- Δ Βαγαῖπι, 426, 446. 
᾿Αν»δα᾽-Σαηῥλοίδ, τ84. 

Αγά, 392. 
Ατγῖκ, δροηΐδηθοιιβ πιονεπιοηΐὶ οὗ, 95; 

- --- ιάγεββεά 889 Ὑδνε, οὔ. 
-- ἀἰβεγεηὶ ἰαγπιϑ ἴου, οό, 166. 
--- ψγαρρίηρϑ οὗ, 33. 

Ι Αγηοη, 283 ἴ., 286, 2ος. 
479 
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Ατγόοῦ, ᾿Αγαΐγ, 286, 

435. 
Αϑῃβδενγ, 375 ΝΣ 

Αδβπιοη, 454, 456. 
ΑϑΞι οἱ, 292. 
4.539, βρεαδικκίηρ, 212, 214. 
---- υἽοοά ἰού τ ϊηρ,, 226, 112. 
᾿Αϑβδοηδῆοσα οὗ Ὡ8η163, 11... 

Αϑαυτγίδ, 376 1., 379. 
᾿Αἰδγοίξ, 422 ἴ. 
Αἰδαγίαι, 272. 
Αἰοποπιοηῖ, ὅδγ οὗ, 404, 412. 
᾿Αἰτοι ἢ-5ῃορῆδβῃ, 425. 
᾿Αξίζαγυβ, Μι., 291, 424- 
Αυρυβίίης᾽ 5 ΟΧορ 655, Ἄχδηλρῖοβ οὗ 

121, 247. : 

᾿Άζζδη, 464. 

209, 433, 

Βε΄ δ] -πιθοῃ, 282, 431, 437. 
Βδ᾽ δἱ-ρε οσ, 482. 
Βα΄ 415, 4182. 
Βαΐδαπι, χὶῖν, χί νι, 507 ΕΣ, 425, 484. 
---- ὑροειι8 οὗ ΧΧΧ, 212. 
- -- οβαγδοῖον οὗ, 218, 320, 211. 
-- -τἰὰ Κδρριηὶς Πἰεγαΐυγα, 221. 

Βαϊαδῖκ, 307 Εδ., 322. 
Βα]]δα-5ἰηρεγβ, χὶν, 290, “4 δσεηαάα. 
Βαπιοίβ, Βδιιοίῃ- α΄ αἱ, 291, ψοῦ,, 

4214. 
Βδῃ, 220, 271, 271. 
Βαγίου τιϑδὶ, σο. 
Βα]! πὶ, τος. 
Βεοδογ, 492 ἢ, 
Βεάδνίη, ουπίοῃῃ!ϑ οἵἱὁἨ, 17, 19, 69, 

271, 280. 
δασῖν δ]]υϑίοης ἰο, 268, 

Β-ε᾽ δγ, 288, 290. 

Βε ἐγ 5 Ρδ', 454. 
Βεἶδ', 314, 224. 
Βεπε-͵ δ΄ δκδῃ, .447. 
Βεΐοη, 429. 
Βεογ, 314, 22. 
Βειμ.Ὁδιοίῃ, 201. 
Βει-ἀἸ δι μαίΐπι, ..8. 
Βείῃ-δαγαπι, 422, 425- 
Βει ἢ - 6 ϑῃϊπιοί, 293, 448. 
Βειἢ-πἰπιγδῆ, 4322, 445. 
ΒΙεβϑίηρ, Ρυεβίϑ', γι 
--, ἰογαϊυΐα οἵὗὅ, 347. 

ΙΝΘΕΧ 

ι 

ΒΙοοῦ, 58Πε4ἃ, ἀςΗ|ς59 ἴΔπηά, 476. 
ΒΊυς ἴ4556] ἰῃγεδαβ, 182, 18ς. 

ΒΙυς ψνγδρρίηρβ οὗ δγίς, εἴς., 2. 
Βοοίγ, ἀἰϊδιγι δυϊΐου οὗ, 418, 422. 
““Βγεδά," δρυγαῖζνε υβε οὗ, 153. 
Βτγοηζο, 278. 

Βυϊξκκίὶ, 463. 
Βυγηΐϊηρ' ογ Ὀυγγίηρ᾽ οὗὨ ΒΟΙΥ οἵ υη- 

οἰεδῃ ἰδίῃ, ός, 250. 

Οεΐκεβ, 67, τού, 1:77. 

Οδἱεῦ, 135, 136, 430. 
Οδπρ, δεγδηροπεηΐ οὗ (86, 1, 

27) 
---- τ-ἠὁ Ὅς ρσυδεάοά ἔγοπ υποίεδη- 

[.658, 40, 127. 
Οδηιρ8, γουπὰ οἵ βαυδζα, 17. 

Οδηδδη, ἰδηὰ οὗ, πιοδηΐηρ οὗ ἰεγαι, 

134. 
--- δε ρεοάυςῖβ οὗ 172. 
Οδηδδηϊίθ οὐυβίοπιϑ δοηρ ἰδὲ 

Ἡεῦτεν, 182. 
Οδηδδηΐϊεϑ, ᾿4δέ,, 149, 159 ,, τύφ, 

272. 
Οδηαϊεβεςκ, σοϊάςῃ, 77. 
Οδίιε οἵ 1ϑυδοὶςβ, δ᾽ υμεὰ ἰο, 41, 

103. 261, 427. 
----- ιὸ ΟΠεδά, 428. 
Οεάδεϑβ, 261. 
Οοάδλι-νοοά, 247, 250 ὁ. 
Οὐδηβοίϑ, 109. 

Ομεηιϊοβι. ες Κεπιοξῆ, 
Οἴου, 461. 
““Οι|65," 120. 

(Ιουά, ἀἰδεγεηϊ σοποερίοῃϑ οἵ (πὸ 

(βετγυ), 85 Εϊ., ο5ὅ., 113» 124, 127, 
188, 212. 

““(οηρτεραδίίοη," 4 ἔ,, 1οϑ, 471. 
“ (οηϊεϊρυιϊίοι," (ΠΟΥ), 42, 70, 1178, 

222. 
Γζορρετ, 278. 
Οον, υ8ἐ οὗ, ἰῃ Ἰυπιγαιίοηα, 246 ἢ, 
ΟοΣῆϊ, ,87. 
Ουσυκηθογ, 102. 

Οὐυγβε, Ῥοννεγ οἷ, 54 (ορ. 74), 327, 

---- ἰοττὰ οὗ, 202. 
Ουβἢ, Ουδβδῖία, 12:. 

Ι “Ο(ἱ οἵδ," 27, 84, 



ΙΝΌΕΧ 

Ῥδίῆδη δῆ ΑὈϊγαπι, 186, 194, 196. 
εδά, ἀςεΠ]δαοηςϊ ΌὉΥ (6,40, 5), 61,, 

ός, 242}, 418, 422. 
᾿Πϑεπιοηοίορυ, 24 (. 
ει εἰ, 8. 
᾿Πδευϊετοηοπν, σοπιραγίβϑοη ἢ 

Ἰεν ϑἰδιίοη οὗ, 22, 40, 72, 170, 

181, 22οῖ,, 232 ἴ,, 216 Ν,, 410, 414, 

469 ΕΠ. 
δου (- ,α), 305, 422 ἴ., 448. 

᾿λινϊηδίίοη, 255. 
.2οἸ 65, 291. 

Ῥορμκαῆ, 445. 
Ὠγιηϊ-οἴογίηρα. 866 ἰρδαιὶοΏ2. 
θυε5. ϑες ] ονὶί69, Ρεδία. 
Ὠυϑὲ ἴῃ ροϊἱοηβ, 51. 

Ἑδϑι, πιουηίείη5, ΟΠ ἸΙάτοη, οἔὮα, 346. 

Ἔδετγ, 376, 378 (. 
Ἑδοπ;, 264 ἢϊ., 371, 455. 
““Ἐργρίῖ, τεἶἴνεῖς (ἐ 4. ναι νγ) οὗ," 325, 

456. 
Ἐρυρίίδῃη ἀεϊε8, ἤδη οὗ, ἰω 

Ηδςῦτγονν Ὡδηι68, 9. 
---- τυ, ἀεἰδὶ}5 οὗ, 104. 
ἘΠῚ, ἃ οογγυρί ἡδηϊδ, 193» 
ΕἸἀδά, 114, 463. 
ΕΠάδεγϑ, τοοῖ., 188, 

ΕἸε δἰ εἰ, 433, 436. 
ΕἸείαζαγ, 29, Δ5ῇ,, 1ό2, 2οδ, 250, 

418, 422. 
ΕΠ᾿ δῦ, 8. 
ΕἸ} ἀϑδρῆ, 8, 28. 

ΕἸίφαρμδη, 28, 36. 
ΕἸ5Πηδπιδ', 8. 
Εἰιϑυγ, 7. 
Ἕγοῦ, 310, 314, 260. 
᾿Ἑη-τἰβηραῖ, 46. 
ἙρΠδῆ, δ5ο. 

Ἕτϑη, 393. 
Εϑδυ δηά Εάοπι, 268. 
ΕΠοοΙΪ, 134) 141 ἔ. 
᾿Εξιοη- εῦετ, 442, 447. 
Ειἰπιορίδη (92) να οὗ Μοβδϑβ, 121. 
“Ἐνεηΐηρβ, Ὀοΐνδοη ἴδ6 ἵἴννο,᾿ 82. 

Εν!, 420 ἢ. 
Εχεουϊίοη, πιοάδ5 οὗ, 282. 
ΦἜγε᾽ ἴῃ ναγίουβ ρθγαϑοϑ, 1.85, 

201, 327, 335» 261. 

21 
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ἘζΖεκίοϊ, "165 τυῖ ἢ (Πς ἰπουρῆϊ 
οὗ, χῖν!ϊ, 18, 155 ἴ., 202. 

ΕΖεἶκιο 1] 5 ἰοςἰϑἰδιίοα, οοπιρατβοη8 

ΠΏ, 23, 169 ἔ., 177, 229, 2331.» 

235, 216{., 486, 403, 405, 409, 
41ο ξ, 453, 465. 

Ἑδος οὗ Ὑδδυυθῶ, 72. 
Ἐδην, οἶδη5, εἴς,, ἰοΓΠ15 ἴοτ, 4, 9, 

215, 387. 
Βαβιίην, 416. 
Ἐεδϑὶ οὗ [)ηἸεανεηςά Βτγοδά, 410. 
- -- οἔ» εῖίκο, 41:. 
----. οἵ Βοοίδ8, 412. 
Ἐδδϑίβ, ἢχοά, 402 ΝΣ 
Ἐδε5 ἴο ρεορδείβ δηά οἰδεῦβ, 220. 
Εἴτα οὗ Ὑδῃνεῆ, 99, 207. Ἷ 

--- δῦ, 203. 
-----ο δίίδγ, 212, 222. 

“ Εἰγε-οἴσογιην " (πϑκ), 172, 175. 

176, 408, 
ΕἸγβιθογη, πυπιῦες οὗ, 12. 
----- τεαεηγρίΐοη οὗ, 26, 31, 229 ἢ. 
----- ρυσϑι}γ ποι οη5 (2) οὗ, 26. 
---- βδογίῆςς (2) οὗ, 220. 
--ἕ οἔοδίιαο, 21, 229, 221 ἢ 
ΕἸγβ ηρ8, γί ἔγυ 5,177,225}.,411. 
ΕἸ5}, 102. 
ΕἸδρϑ ιιεα ἱπ σΒΠ1ρ5, 19. 
““Ἑογίγ Ὑεδῦβ," ἰγδαϊοηδῖ, τ61. 

Οδά, το, 42ς ΕΣ 
Οδάάϊ, 146. 

Οδααϊ' εἰ, 1246. 
δια τ εῖ, 8. 
Οδεῖϊο, 1ο4. 
Οδηεδίορίοϑ, 192 ὦ 
Οϑν, 82, 175, 181. 
Οὐούββοηιῖα [κανι65, 27, 38, 75» 92. 

Οεἰυ᾿ εἰ, 126, 137. 
Οἰδηῖϑ, 141, 151. 

Οἰἰε δά, 391, 427, 440 ἢ, 
ΑἸοτγ οὗ Υδῆνεμ, 86, 154, 158, 16:, 

188, 203, 212, 261. 

Οοάβ, ἈὈεϊεῖίβ οοποογηΐηρ, ᾿ςῇ,, 

304, 349, 38:1 ἢ. 
---- ἰτἰοοὰ οὗ, 408, 

σο᾿ εἶ, 41, 470. 
Οορ, 466, 377. 
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“6ο ουξ, ἴο, δηά οοηις 1η,᾽ 400. 
ατγδαπηγπιδίὶοδὶ ἀοῖδ115--- 

Ατίςοῖς τ ἰγῖθα!] πδηιο5, 10. 
Ἀουῦϊς πὶ ἰπ ἰηράϊγεςϊ αμεϑίϊοι, 

139. 
Ιπιρεγίεςς βυρθογαϊηδίεα ἰο ρῥγε- 

νΐοιι5 νῦ., 410. 
Ιηδοηϊῖνε5, ρεουϊαγ, 159, 260, 220. 
Ιηδηϊῖναὶ που, 48. 
Ιηδηϊῦνςε δὐὈϑοϊυῖΐε, 229, 417. 
[πἀεῆηϊίε 5ιιδ]εοῖ,(» χγά ἔδη).),2ο6. 
Οὔοϑε ριοωουῃ, 422. 
Ραγιϊοῖρὶε αἴτεον "9, 452. 
[,οϑεη655 οἵ βίγἷε ροβϑιΪΥ ἄυε ἴο 

ἐαϑίοη οὗ βουγοο8, 208, 227, 421. 
ϑΥμοηγπίουϑ ραγιὶς ε5 σοπιδίηςεά, 

66, 122. 
ἵγνανν ςοηνογϑῖίνοα, υηυ808] ἰῃ- 

βίδηςσϑ οὗ, 328, 1:86, 199. 

566 850 [πάςχ 1]. 
Οτγαρεβ, 1328 ἢ, 141, 1422., 267. 
Οτοοῖς Νεγβίοη, χχχίῖχ. 
“ἌΟὐἷε, ἰο δα," 219, 234. 

Ἠϑὶτῖ, χὶὶ, 142. 
Ηϑαὶίγ, ἰγοαϊπιεηΐ οὗ, 52, 59, 63 ξ., ὅς, 
68. 79. 

Ηδπιδίῃ, επίγδπος οὗ 140, 458 ἢ, 
« Ἡδηά, ἴο ΑἹ} {π6,᾿ 2:. 
“--- ἰιοἰϊξυρ (δος; 162. 
“.ὕ.- -΄ ϑδηογίηθϑϑ οὗ," 112. 
Ἡδηά5, ἰαγίηρ οὐ οὗ, 8ο, 4ο1 ἔς» 
“.--- (ο 8βπ)ῖ6 86," 267. 
Ἡδηηϊ᾽ εἱ, 462. 
Ἡδγδάδῃ, 446. 

Ηδϑατ- δά δῦ, 454, 456. 
Ἡδβατ θῆδη, 458 (., 40ο ὦ 
δϑογοίῇ, τι0. 

ἩΔΒὨπιοηδῇ, 446. 

Ηδυγβϑη, 450. 
Ἡδννοί-Ἶ εἶτ, 4.3 {., 4400. 
“Ἡδασγί," 1853. 
“Ἡξελνο - οεγίοσ," Ἀπιϊδϊεδάϊηρ 

ἰγαπϑίδίίοηυ. 8.6 Οοηίεϊδυτκίοη. 

Ηεθεοῦ, 134. 137, 141 ἔων 158, 396. 
Ἡδεῦτοηϊ, 496. 
“ς Ἡοῖοτ,᾿" 2124. 

Ἡεἰοῖς, 302. 
ΜΙ ερῆεγ, 202. 

ΙΝΌΕΧ 

Ἐγθηι, 229, 240, 271. 

Ἠεββθοῦ, 295, 298, 302, 433, 436. 
Ἡδβτγοη, 456. 

Βειμίου, 459. 

ΗἸρΡὮ ρίδοεβ, 450 
ΗἩϊ 65, 147. 

᾿μοδδῇ, 93. 

ΗορΊδῃ, 392. 
Ἡοϊΐηε55, χίῖχ, τό, 18, 27, 35. 51, 

112, 182, τΙοδέ,, 198, 209 ἴ. 
“Ἡοΐγ, πιοβῖ,᾽" 222. 

ἩοὶΪγν (πιοβὲ μοῖν) ρίαςς, 222. 
Ἡοὶγ τδΐηρ5, 42. 
-- -- ἰϑοϊδίςά ος ἀςβίγογεά, 210. 
---- νναῖοσε, 51, 52. 

Ηοτγ ἴδε πιουπίδϊη, 26 ἔ,, 459. 
Ἡοι-Ππαρ- εἰν αά, 447. 
Ἡοτί, τη6ζ. 
Πογιηδῆ, τόδ, 167, 271, 272. 
Ηυντ, 42ο ἢ 

Ἦγ5580ρ, 247, 250 ἢ., 252. 

ἸΔοϊαίτγουβ οὈ]ες(5 ἴο ὃς ἀεπίγογει, 

450. 
ζ ἐζεγ, 291. 
Ιηάϊνίάυα! δηὰ οἶδη, 190, 202, 471. 
[πϑογρίϊοηβ οἰϊςά οΥ τεξογγεά ἰο--- 

Αϑϑυγίδη δηὰ Βδυγυ)οηΐβη, 21, 

95, Ἰοῦ, 121, 147, 325, 354. 
ἙἘργρίίδη, ΧΙΪ, 140, 142, 147, 148, 

[50, 195, 268, 225ξ., 414, 462. 

Μοδδῖϊε, 284, 2οῦ, 304, 433. 
Ῥαϊπιγγεης, 222. 
Ῥμοβηϊοίδη, 1222, 478, 332. 
Θαῦσοβη, 6. 

οἵ Τεὶ εἰ-Απιαγηδ, χὶϊ, 1.2, 1471., 
140, 426, 242, 440. 

οἵ Ζιω)εῖ!, 6. 
Ιωἰετοοϑβίοω, ρονεῦ οὗ, οὐχ, 127ζ., 

204. 
Ιηϊοχίοδηῖς, ἐοτδί σε ἴο οοτγίδίη 

ρεγβοῃϑ, σϑζ,, 6: ΕΣ 
Ἵγτιπιοδῦ, 227. 
Ιβῃνδῇῃ, 292. 
Ιϑῃνϊ, ἃ οογσγυρί πᾶπις, 191, 320.. 
15γδοῖ, Ὑ δῆ ἢ 8 βου, τοϑ, 

Τμδπιαγ, 35, 75. 386. 
Ἵγγε-ς Αϑατίπι, 281, 282. 
ἴγγοι, 46:. 



᾿ΠΊΝΌΕΧ 

]ΤΔΌΡοϊς, 2ος ὦ, 428. 
171 δςοοῦ δηά βγδεὶ ἴῃ ραγα116115π|,346. 
.714}85, 295, 299. 
]αἵε, 438 ἢ. 
714πὴ658 δπὰ απηῦτοβ, 22:1. 

71εζετ, 297 ἔ., 427, 433, 435. 
]εθυϑίίε5, 148. 
7εβῃϊπιοῃ, 292. 

7ο ρθε μ δῆ, 433, 435. 
Ἰορίϊ, 463. 
7ομη τῆς Βαριίϑί, ς8, 
7οβερῇ, 126. 

]οβμυδ', 99, 115, 135, 136 ἔ,, 401. 
7υάδῃ, ρῥγε-οηλίηθηςα οὗ, 14, 18, 194. 
]αηΐροῦ, 251. 

ΚΚαδοϑῇ, 144, 256 4,, 266, 421, 442, 

447. 454. 
---- «Ὀαγηδα᾽, 420. 

οη ἴδε Οτοηϊῖε8, 147-140. 

Καγκαὶ, 454. 
Κάρπωμα, 176. 
Καμεϊδ  μδῆ, 446. 
ΚΚεπιοβῆ, χὶνὶ, 204, 282. 
Καορδίῃ, 441. 
ζοηϊίε5, Κδίηῃ, 27. 
ΚΙΡτγοιἢ- αι ἀνδῇ, 100, 102. 
Κιηησγείῃ, 5ε8 οὗ, 462. 
Κιγγαιῃαίπι, 328, 4323, 436 ἴ. 
Κιγγδιῃ-υβοίῃ, 228, 340. 

Κικίίπλ, 378. 

ΙΚομαδιίῃϊίε [μονιε8, 28, 42 ἢ, 75, 91. 

Κογδϑῖ, 1:86 8, 193, 196, 261, 390, 

396, 398. 
Κογβϑω, τγείεγγεάδ ἴἰο, 62, 246, 422, 

355» 423. 476. 
Κογῃ, 49ά. 

[,Δθδη, 418, 221. 
1,86], 28, 20. 
Ι,δπὰ ἰηδ] πα ϊς, 297. 
Ι,εὔδποη, 458. 
1,βεΐζϑ, 102. 
Ιερεγβ, ἰαργοϑβυ, 40, 127. 
[,ονϊἰ65 (566 4150 Ῥεῖ 5.5), 
---ἕ τῖιιβΚυτοη οὗ, 21--25. 
--- ουὐδορίίοα δηά ργεβεηίδίίοη 

οὗ, η8 
----- οὐπλῦεγϑ οὗ, τι ΠΥ, 27 

483 

[,ν!ε8, ροβίεἴοη οἵ, ἰῇ σδπιρ, τς, 
19, 27 ἢ. 

----- τδῦῖς δηά γἰρῆς5 οὗ, 186 ἢ 
---- νδγίουϑ πιηοςοἢ5 οὗ, 27 Πξ., 428. 
--- ρὲ οὗ βεγνίςς οἵ, 8ι. 
---- εἰδης οὗ, 295. ᾿ 
---- αν Ὧο ᾿ἰδηάεα ροΞββεβϑβίοῃβ, 

232 ἴ., 395, 465. 
----ὄ [ἢλὲ ο[[65 οὗ, 464 ΕΣ, 
--- ἀυε5 ρδυδΌϊε ἴο, 222 ΕἾ 
---- ρδὺ {|8ε ἴο (με ργίεβϑίβϑ, 225. 
ΤἸθδίοηβ, 67, 174, 412. 
Τιθηδῇ, 445 ἢ. 
ΤλΌΩΙ, 206. 
Ι,οἸκδη, 322, 325. 

ΔΙΔςοδί, 126, 127. 

Μδοβίνγ, 301, 420, 441. 
Μαδυγδῆ, [εῦε], 270, 45. 

Μαμίδη, ΜδΗΙ,, 292, 296. 
Μακδεϊοίῃ, 446. 

Μδηδββθῇ Ε. οἵ ]ογάδη, 422, 447) Β΄. 
Μδηδβϑίίς οἰδηϑ, 201. 
Μδῃπηδ, τοῦ, 1οξ5. 

Μδηυ, [,ν}8 οὗ, γεξεζγοά ἴο, 44 ἢ, 
62, 244, 254. 

Μαγτίαρε ἢ ἐογείηςεγβ, 122, 280. 
--- Ἰενἱναῖο, 208, 
Μδβ588ῃ, 258 ἢ, 
Μαιίβηδῆ, 290. 

Μεδὶ-οἥδεγηρϑ οὗ πιεπιογίδί, 4ς ὦ, 
51. 

- -- ᾳαὐδηςε8 δηα οοοδϑίοηϑ οἵ, 

67, τόρ, 406. 
Μεάδά, 114. 
Μεάςδα, 2ος. 

Μεάιϊεγγαπθδ ὅ6εα, ἤδπιε5 οἵ, 149, 

457. 
Μεϊοῃϑ, 102. 
Μεηδίγυδίίοα, δεραγαϊοη δί, 40 

(ςρ. 255). 
Μετγατγῖίς 1,εν ἔα, 29, 48, 75, 92. 
Μειθδῃ, 46, 258 ἢ., 262. 
Μεβϑιδηῖς ἰηϊεγργεϊδιοηϑ,214,365 ἴ,, 

370, 372. 
Μιοδδ' εἰ, 126. 

Μιάΐδη, Μιάϊδηϊθθ, 92, 222, 484, 
411 ΠΕ 

Μιάγαϑι, ι82, 2οϑ, 20, 418, 
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ΜΙιοβῆ, 292. 
“ΜΕ δηα ΒοποΥ," 145, 201. 
Μιγίδιηι,, 99, 120 ξ,, 26ο, 496. 
Μοαδῦ, ναγγίηρ ἐχίδηϊ οὗ, 284, 297 ἔ., 

322, 337, 4.33. 
-- - εἴερρεϑβ οὗ, η06. 
---- μὰ [5τγδεοῖ, 207 ΝΕ 
Μορδγοῦν, δ᾽] υϑίουϑ ἰο Ἠεῦτγενν, 

353, 363, 366, 369 ἔ. 
Μοβεζοίῃ, 447. 
Μοβεβ, ραϑϑαρεβ διί(γιδιίεὰ ἴο, 
Χχν, 444. 

-- ομαγδοίῖενς οὗ, χῖνὶὶ, 
---.--Ἔ Ἐδἷω οὗ 258, 261 ἔ,, 262, 4οο. 
----- τοῦ οὗ, 258, 262. 
Μουηΐὶ οὗ Υδνες, οὦ 
Μουπίδίηϑ, γγαάνεβ οὐ, 271. 

Μυρρίπι, ἃ οσογγιρὶ Ὡδπο, 3923. 
Μυτγάον δηὰ πιδηβϑαυρπίον, 469. 
Μυϑῆϊὶ, 496. 

Μαυβυτ, 457. 

Ναδηιδη, 202. 
ΝὮ δ᾽ εἰ, 29ο, 202. 
Νδίϑδοη, 7 ἢ 
“Νβηλ6,᾽" πιδδηΐηρ οὗ, 5, τοῦ. 
Νδπηιο, ροννες οὗ, 74. 
Νδπιθϑ, δΌὈγενίδιοα σοορτδαρδὶοδὶ, 

288, 437, 446. 
----- εἰρϊδοδηςα οὗ ξεοςξταρὨ οδὶ, 

440. 
Ναζίγίις, 56 ΗΣ 

Νεῦο, 433, 436. 
Νερεῦ, 127, 146. 
Ναπι οἱ, 290. 
ΝΕΡΏὮΙπι, 151. 
Νειδη εἰ, 8. 
Νανν πιοοῇ8, 404, 410. 
ΝΙιρδί, γενοϊδιϊ οῦβ ὉΥ, 212, 420 ἴ. 
ΝΕ γϑὮ, 425. 
Νοίδῇ, 292. 
Νοῦδῇ, 441. 
““Ναυγβίηρ-δίμον," το, 

Οδιίῇ8, 158, 162. 
---- οὔ ρυγραίίοη, 44 ΗἿ., “σ΄ φηόα. 
ΟΠξεείηρ, οἷαἰπιβ ἴο ἴῃς εἴσ᾽ οὗ, τοο. 
Οἤέετγίηρ» 5, ἔδβδί αὶ σμαγηβοίεν οἵ οαγὶγ, 

237, 381, 407. 

ΙΝΌΕΧ 

Οὔετγίηρβ τορυϊδίοά, τόρ Ν., 402 δὲ 
---- οἴτῃε ΝαξζΖίεϊϊε, 66, 6γ 1. 
----- οἵ εδίουϑγ, 50. 
--.-- αἱ ἰῃδε ρτγεβεηίϊδίίΐοη οὗ (δα 

1,ενὶτ68, 8ο. 
---ἕ [ὁῦ βἰῃ8 οὗ ἱρτιογαηςς, 178 ΕΣ 
-- ρεγϊοαϊς ρυδὶὶς, 402 ΠΣ, 

Ὁ, 149, 306, 322, 366, 377. 
ΟἹ] υϑεὰ νἱ ἢ πιεΔ]-οἴεγηρβ, 50, 

τόρ, 171, 406. 
Ου Ὁ. Ρεϊείδ, 19ο, 194. 
Οπηίουϑ, 102. 
Οτάεβ!5, 42 ΕἾ, τοῦ, “δάεπαάα. 

Οχ, ν"]ά, 3.54. 
ΟζΖηὶ, 391. 

Ῥαρῖεϊ, 8. 
Ῥαὶιεὶ, 126. 

Ραϊῃ' εἰ, 46... 
Ῥαγβϑῃ, ΔΊ] ἄογηες5 οὗ, οἱ, 9.2, 447. 
Ῥατγδῃοπιδϑίδ, 220, 264, 476. 
Ῥαγαρδγαβιίς γεοπεγίηρϑ ἸΏ νος 

δίοῃϑ, 95, 1565, 161. 
Ῥατηδοῦ, 404. 
Ῥαβϑονογ, βυρρ]οπιςηίλσυ, 82 Γ΄ 
Ῥεδος-οἴἶξεγίηρβ, 222. 
Ῥεάδδ οἱ, 464. 
Ῥεάδηϑωυτν, 8, 
Ῥεϊεῖ, 195. 

Ρέοτγ, 340, 358, 352. 
Ῥεγβοηϊβοδίίοη οὗ ἡδίϊίοηβ, 26ς, 370. 
Ῥεΐπον, 425, 227. 
ῬΏ1Ο᾽5 Ἔχορ ϑίϑ, Ἔχδηρῖοϑ οὗ, 47. 

δοΐ,, 52, 69, 247, 276, 321. 
Ῥμίηοθαϑ, 484 Π-., 417 ΕΣ, 
Ῥ.-ΠΔ-Πιγοίῃ, 445. 
Ῥιβρδῆ, 292, 240, 1ς8. 
Ῥοπιεργδηδίοβϑ, 142. 
Ῥορυϊδίίοη οὗ Οδἤδδῃ, 12. 
---- οἵ διηδις ρεηίηϑυΐα, 12. 
Ῥοίΐοπδ, 44, 48, 54 ἔ. 
Ῥεγῖεϑὶ, Ηἱρῖ, 2οϑ, 271, 474 ἔ. 
Ῥχίεϑίβ, ἄυε8 ραγαῦϊε ἰο [1,ενὶ(68 

δηά, 41, 221 ., 26 ξ,, 424. 
----  ι5 ἰαηδοτνηοτβ, 46ς. 
------ Ὀ]οδδίηρ οὐ 71 
--- Ῥε 5 ἱπδογυ οὗ Αδγοηΐο, 22[, 

486. 
----- βυρετίοτ! ἵν οὗ, ἰο [κενῖϊο9, γ9. 



ΙΝΌΕΧ 

Ῥηΐοϑίϑ, βίγιρ " οβ δεΐνψψδδη [ον (65 
δηά, 192. 

Ῥγορδεῖβ, ργορἤθου, χἰῖν δ, 99, 113, 
122, 125, 206, 317, 320, 320, 362. 

Ῥγορ εἰαιίοη, ρῥγοριδίογυ γε, 42, 
81, 181, 212. 

Ῥυηϑῃπηοπὲ γαβεπ]ην ἴῃ 5͵η, 

53 ἴ., 213. 
----- ηοἵ πδοοβϑα γὴν ἰηδιοιςα οὐ (δε 

οἤδεηάον, 482, 471. 
Ῥυηου, Ῥίποη, 448. 
Ῥυγρῖὶς νυγαρρίωρβ ἔογ ΒοΙ͂Υ πίη ρ5, 

3. 

Ουδ.79, τοο, 117, 110. 
Ουδοιεῖε8 οὗ οβετγίπρϑ τερυϊαῖεά, 

57, 67, 169, 402 ἢ. 

ἘΔΌΡΔΙΝ- Απιπιοη, 2097, 222, 422. 
ἩδΌθΌτηϊς χορ οβϑίβ, 77, 85, 122, 142, 

249, 287, 294, 321, 367. 

Ἐοδα᾽, 42οΣ 

Ἐροά οονν, 242, 248. 
Ἑεά, εἰρεηἰῆοξηςο οὗ, 247 ἢ 

υγαρρίηρ5 ἔογ ΒοΙ͂Υ {ΠΏ 95, 24. 
Ἐορ ϑιγδίίοη, 114. 
Ἐοδοῦ, 140. 
Ἐοΐκοηι, 42οὗ. 
Ἐδυδοηϊία65, τανοῖε οἵ, 180 ἢ, 
---- 3. Κ». οἵ ]ογάδη, 195. 
.---.ἕ Ε. οἵ ]ογάβδῃ, 425 ΗΕ 
Ἐεὶυ εἰ, 8. 
Ἑονοεϊαίίοτ, 4, 122, 125, 461- 
ΕΙΌΪΔΝ, 140, 461. 
Εἰπηπιοῦ, 142, 446. 

ΕΙηρ5, 424. 
Ἐϊ9558Δῃ, 446. 
ἘΠΙπιΔΠ, 445. 
Ἑοδάϑ, 267. 
ἘοϑὮ (6 η. 463), ἃ οοττυρέ δπιε, 2102. 

ΘΑΌΡΘΙΝ-Ὀγοδκίηρ, 182. 
---.-ἕ «οἴεσίηρ, 409, 412. 
ϑδουοῖαὶ ουδϑίοπι δπᾶ ργοοδάυγε 

(5εα Οἢἴεγίηρ), σο, 66 ., 69. 
ϑα θῇ, 561}, 286. 
ϑαϊηιοηδῇ, 448. 
“Θ4]1ῖ, εονεηδηξ οὗ" 242. 
5411 564, 455. 
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541 τ οβετγίηρβ, 171. 
ϑδΐυ, 486. 

ϑαπιαγίίδη ἰοχὲ οὐ Νυπίθοῦθ, χχχνῖ. 
ϑαπίβοη, 59. 
““ϑδαποίσδγυ," 220, 400. 
ϑαΐδη, 322. 
ϑ6ῦαπι, ΘΙ πιῆ, 421, 412, 427. 

φεάδά, 459. 
ϑεῖνγ, 268, 372. 
δοϊδυοία επιρῖτγα, βυρροβεοά τεΐογ. 
δῇς ἴο, 276. 

Θεϊορμεῆδά, 192, 392, 396 ,., 309, 
477. 

“ϑεγνδηῖ, τ (ΥὙδῆννο 8), 1Ζ2ς, 
1590. 

““Θογνδηῖ, τὮγ,᾿ ραγαρηγαϑες υ8ς, 
107. 

ϑόνδη, 342, 406. 
δῃδαάαὶ, 6, 261. 
“ϑηδάονν,᾽ δριγαίνο υ86 οὗ, 153. 
ϑῃδη δὶ, 270. 
Θηῃδπιπιδ', 146 ἢ. 
ΘΠΔρΡΙδ,, 1246. 
ΘΠ ΘΟἤ6ΠῚ, 201. 
ϑῃηδάευν, 7. 
ΠΟΙ απ οἱ, 7, 465. 
ϑῃδη, δ᾽, 292. 
ΘῃςοοΪ, 206. 
ΘΒΟΡὨυΡΒΑπΠι, 292. 
ΘΠαΒΠ8,, 141. 
ΘῃΠ πὶ, 481. 
ΘΙΠοΩ, 149, 295, 201. ᾿ 
51η, ἰάδ885 οὗ, 41, ὅς (,, 81, 158, 202, 

205, 209, 398, 431. 
----- οὗ Ἰρῃογδηςς, ρεοριξδἰίοη ἴον, 
1η8 

ϑιη-οἴδεγίηρ, 68. 
δίη, ΠᾺΔεγης885 οὗ, 120, 259, 447, 

4561. 
διηδῖ, νυ] ἀογη 685 οὗ 2, 443. 
----- 3ϊϊε οὗ, 94. 

ϑίρροσ, ϑῖρρογδαῃ, 322. 
δοδῃ, 142. 
ΘοάΩ͂ϊ, 146. 
“ἐϑ0ῃ οὗ Πη8η,᾿" 151, 3457. 
ϑορπίηι, ΕἸο]ά οὗ, 340, 450. 
““Θου]," νατγίουϑ πιεδϊηρβ οὗ 41, 

104, 277. 
ϑριγιῖ, σατο, 112, 401. 
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ϑριπὶ οὗ οὐ, 459. 
---- οὗ Ϊεδίουϑν, 50. 
“ἐϑίδγ," πιεϊδριιογίςδὶ υ56 οὗ, 2,69. 
Θίιοῖκ, 215. 
ϑιοηίηρ, 154, 182, 
“ἐ Βίγδηρον ᾿Ξ Ἢ, 16, 220. 

ΞΞ-. ἢ. 866 Οέν, 

ϑυρῃδῇ, 285, 287. 
δῦ, 421. 

ϑυΥ 6], 29 ἢ, 
ϑυῦϑηδαάδὶ, 7. 
ϑυβὶ, 126. 

ΤΑ ἐγδῇ, 90, 102. 
Ταθδίῃ, 446. 

ΤΑΙ, 184. 
Ταἰϊπιαΐὶ, 141, 1... 
ΤἾΤΑβ5615, 182. 

“Ἴδῃ {1π|65,᾿ 1.58, 
Τεηὶ οὗ πιδείηρ, 3. 
----ἕ ἀϊπιϊη συ 5) εά ἴγοῦι ἰαθογηδοῖς, 

86, : 

-- οδηίγαϊ ἰπ Ῥ, ποῖ ἰη Εἰ, τη, 
114, 124, 166. 

Τεγδῇ, 446. 

“ Τ  ϑ(οηΥ, (ἰτα,᾿ 216. 
Τίγϑδῆῃ, 292. 

Τιιῆς, 228, 244 [Π 
--- βϑοοηά, 228, 23... 
Το-τοσγτοῦν, ἴδε 8εῖ ίοσ οοπηιδηάϑ, 

οἴσ., 112. 

Ττεαβ βργυηνς ἴγοπὶ ατγν δἰἰοἶκϑ, 217. 
Ταθο8, ογάογ οὗ πιδηϊοη, 10, 18. 
Ττυτηρείβ, (πο, 87 ΗΠ 

---- ἀδγ οὗ Ὀίονιτηςν οἵ, 411. 

ποϊδαηηε85, υποΐθδη ρογβοηϑ, 4φοῖ,, 
241: ἔξ, 422. 

“Τὺ)μίϊσογῃβ," 43.. 
Ὁ 2Ζ’ οἱ, 20. 

ψδῖΐςθ, νϑ ον, 150 (. 
Ψιηα, ἰδῦοο οη, 62 ἔ. 
Νιημορσασγ, 62. 
Μορὶ, 126 ἢ 
ον 5, 58, 6ο, 71, 411 (Υ 

νδάν ε1-ΑὈγαά, 4:.. 
--- ἐ-ΑΠ95,. 281, 281. 

ΙΝΌΕΧ 

ἵναάν Ανγάπ Μύϑα, 2οι, 2οτῦ, 
- ΕἸΚτγεῃ, 266, 270, 4511. 
---- Ματζγγᾷ, 454. 
----- Μιξεί(α)πι (εἰ -᾿Αιῖ9ἢ), 

456. 
---- Μογῦ, 284, 286. 
------ γ αἰεῇ, 284. 

-----. Ζεῖκα Μαΐη, 291. 
ἵνδῃςῦ, 28ς, 287. 
Δνδπάεδγηρβ, αἰ ογοηιν τεραγάεςεα 

16:1, 163. 
ἵναν, βδογεῦ, 285. 
ἵναῖεν οἵ βίη, 79, 252. 
- -- Ἱπιρυγν, 241 ΠΠ, 252, 253. 
----ἕ ουἱϊίδγηδ58, 52, 246. 
----.Ἤ πιείδρῃον ἔογ ργοβρεγιίυ, 
““ἵγανε-Ὀτεδϑί," 70, 222. 
ννανίηρ, τίίυδὶ, 55, 80, 224... 
ὟΝ 6119, 288--29ο. 
“ΝΥ μογεάοπιν," 163, 185. 

Λνιηα ννοτϊκίηρ Ὑδῆν εἰ 15 ρυγροβος, 
117. 

Δνίπο, ἴαθοο ἴο ΝαἀᾷζΖιγιἴες, κο, 62. 
---- 215 ἃ βδογεά οἤογιηρ, 67, 17:1, 

174, 409. 
---- οἤδεγεα ΙΓ δηϊπιαϊ οἴδεγϊηρβ, 

169, 1γ1 ἔ,, 4ο6. 
Λνοπιθη οἰἶαϑϑδεά 849 ἴο δρὸ δηὰ 

Βίδίο, 415. 

----- εραγαδζίίοη οὗ υποΐϑδη, 40. 
--- κυν]εοϊεα ἴο οτάσαϊ, 42 Η 
---ὄ (δεῖς ᾿ἰπιϊϊοα τἰρῖβ ἴο ΠΟΙ͂ 

{ΠίΏΡ5, 221. 
---- αἸονεα ἴο ἱπμοεῖῖ, 297. 
- :Γ πείγεββεβ πηυδὶ ΠΊΑΓΓΥ ν011- 

πῃ ἢ οἶαη, 477. 
----- πτῖρδς Ὀδοοπια Ναζιγιίος, 61. 
--- τερ υἱδίίοης ἔοτ νον οὗ, 411. 

ἵνογά, ᾿ηἀδερεηάεηςε οὗ βροΐεη, 
415. 

451» 

Ὑδῆνεῖ, ναγίουβ Ἴσοποσρίϊοηϑ οἵ, 

χὶνί, χιῖχ, ο6, 155, 157, 166, 202, 
316, 318, 351 ἴ., 381, 397. 

---- ν᾿ 5: 1 Ὴ οὗ, 126. 
---- Ὀ4.{165 οὗὅ, 284, 421. 
--.----ὄἕἔ κίηρ οὗἩ ϑγδεῖ, 252. 
--ἕὄ Ηἴ8. ὑγεβεπος ἴω ἴϑγδεοῖ, 107, 

35 
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Υ δεν ϑες τεϊρίοη, πιο! γίηρ ἰπ- 1 Ζεηάανεβία, οἰϊε, 244, 246, 254. 
ἤυεηος οὗ, 47ἴ., 63, 69, 1824, [| Ζετγεά, 283. 
18ς, 241, 275ἴ., 410. Ζιηγὶ, 486. 

Υδηι ϑυρῇ, 160. ΖιρὮγοι;, 450. 
Υδγιικ, 428. Ζολη. 66 ϑοίδη, 
γί δϑῆδγ, Βοοῖὶς οὔ ἐπε, 284, 247. Ζιῖρρογῦ. ὅ86ε ϑίρρογ. 

Ζορῃῖπι. 866 ϑορῆίηι. 
Ζαςουγ, 126, 127. Ζαυτγῖεῖ. ὅς ϑυτγί᾽ 6]. 
Ζεϊορδεβαί, 86:6 Θεϊορῃεθδά, Ζυτϑῃδά δὶ, ὅὲεε ϑυγὶ-ββδάάαδί. 

1. ΠΕΒΕΕνΥ͂ν. 

(ϑυρρ]επιεηίαὶ ἴο [πάοχ 1.) 

-- Ὁ)2), 209. 

κι υΑλοὶ, 355. ἀλρ τῶ 
5 ΟἽΝ, 2:6. ὮΣ, 110. 
ἽΡΟ ὕπκ, 2. »Ὴ), 218. 
πῖκ, 46ο. κ' (Ὁ ἔδη.), 29. 
γι, 252. πϑ20) ἐἑπαίυἱάμαὶ͵ ς. 
3 (σ"») νὴ, 43, 52. 
ὅπ, 56 οὗἁἉ, 128, 203. ΠΦῚ, τοι ἢ, 
285 γ᾽ ὃκ, 78.  Ἴ2Ἴ. 120, 122. 
γα, 387. ὑ)η, 20. 
ΠΟΣΌΝ, 102, 104. ὙΠ 2 ὁ »ιαγοΐ, 360. 

κ, 414, 417. 
Ὀϑὰ, 350. ἼΣ, 402. 
χκ, (ν.} 11 2. »ρηπ, 382. 
ΠΊΡΥΝ, 424. σὴ, 156, 421. 

, ῷκ, 286. 55, 416, 430. 
πφκ. 8:6 Εἰγο-οδεγίησ. 130", 336. 
οὔκ, 42, 222. 250 ΤΏΡ, 25. 

ὙΠ, 393. 

ἃ, 0865 οὗ 112, 122, 150. . ΡΠ, 469. 
ΠΥῺΣ φμδογίγ, 415. ΜΌΠΠΣ 9 μρϑδῖη ΟΜ, 81, 422, 
5. 18:1. 422. 

33κ 3, 4 ἴ,, 387. ἽΝ ἨΠ, 9. 
Ὠ5 122, 225 ἢ, ΚΌΣΠΣ, 108. 

ἢ Ὁ", 411. ΤΏΒΟΣ, 10. 
γα, 176. 
ΤΌΣ, 4104, 450. , 0565 οὗ, 18, 264, 4ς8, 
ὭΣ γεδιεί]αι, 302, 424. 

Ὃ ὯΞ, 217. ΠΟῚ, 172. 

ὝΨΩ, 261, 264 ΣΙ, 62, 64. 

ΘΚ, 92. πὶ (δ ης 116}, 129. 
ΠΡ Ὦ, Ἴδη, 181. ὈΡΙ, 348. 
293, 181. ι ΜΠ. 112 
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ἩΚΌΠ, 252. 
πλο, τη7, 
ηνῦ, 235. 
[π (Νίρβαὶ ον ΗΑ 3), 42:. 
πς ἀεαέοραξίον- οἱ, 76, 
Ῥπ, 222. 
Ὁ πνὶ, 202. 
ἸΣΠ, 62, 64. 
θη, 422. 
1ππ, 97. 

ΠΤ, 17, 421. 
"8, 421. 

δΥκΚΉ, τό, 
Ἢ ναηουϑ πηοδηΐηρο οὗ, 1φο, 178. 

566 4150 ““Ηδηά," 
Ὁ, 150. 
ΡΨ ὐϑν, 141. 
ΒῪ,, 4.37. 
Τὴν δυρβεπιίϑις 86 οἵ, ς,. 
π΄, 373. 
ἽΝ σ᾽, 87. 

ἸΣ13, 424. 
3, 336. 
κρπ "52, 420. 
23 ΠΟΡΉΦΡ,, 18... 
2 (που), 37. 
Πν, 356. 
ὋΣ, 476. 

δ, 0.865 οὗ, 30, 43, 77, 218, 2583. 
Ἴπῦ (ΚΑΙ ογ Ρίεὶ 2), 424. 
ὯΠ)ᾧ 72 0οαἶ, 408. 
ΤΌΠΣ Ὀπῦ, 4ς. 
Ὁ οσ Π53}, 152, 218, 
σὺ, τοῦ, 

Γχῷ ο» ἐδε βαγέ οὗ, 25. 
ΝΌ25, 41:6. 
ΤΌ, 467. 

Ὁ, 37, 143. 
ἡσῶ αὐἰαίέἑοηαὶ (οὔεγίπρ), 400. 
πΠΌ, 462. 
προ, 4ἴ., 6, 215, 210. 

290, 425. 
Ἴπκ ΚΡΌ, 1.59. 
ΠΡΌ πκῦο, 227, 245. 

ΙΝΌΣΕΧ 

Ὁ, νατίουΞ υ565 οὗ, 211, 278. 
ἥΠ)Ό, αἰ γσΩ ΠΥ υϑεὰ ἰῃ [Ε δηά Ρ᾽ 

2οι. 
ΤΆΞΙΣ ΠΠΟ, 46. 
ὙΌΠΙ ΠΠ29, 16, 408, 

ὭΣ, 421, 423. 
ὑπ, ς2. 
ὑχΌ, 216, 28ς. 
ΟΌ τοο»κ"ὃ, 54. 
Φ΄ΡΌ, οἹ. 
ΡΟ ὐἐτέγέσί, εοεπένγ, 273. 
ὈΥΡΌ, 470. 
ΠΡΩΡΌ, 450, 452. 

ΚΣ, 128, 201. 
Ὁ. τό2, 261, 266. 
ἢ, 81. 
ΤΣ, 84. 
ὙἼΣ, 6:. 

ὑπ, 363, 464. 
Ὁ), 278, 390. 
ὨἼ» ΠΥ», 415. 

ΚῸ), 39, 75, 135. 

πϑῦ, 50. 
ὑρὸ (Ε)Ξε σι (Ρ), τς. 

»ΞΞγΎΞ ζ, 8, 282. 

Ἵν σραΐησέ, 92. 
ὮΝ ἽΡ, 150. 
πῷ. ὅ5ὲεε Οοηρτορ δίΐοῃ, 
ιν, 31. 
Ἵν δηά τ», ἰπ ργορογ Ὠδηι65, 10, 
Ὁν, 0568 οὗ, 108, 412. 
ΠΥῚΚ Ὁ, 123. 
ἹΔῚ ὃν, 487. 
ον, 455. 
Ὦ» δέρδηπαη, 8, 181, 270, 325. 
ΝΨ, 1231. 
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δεν, 167.Ψ ἃ πικ, τοῦ. 
ΤΩΘΡ, 177. ὈΚΊ, 354. 
τῶν, 53. σκ, ναγίουϑ πιδδηΐῃρ 8 οὗ δ, 42. 

ΠῚ, 225 Πδ,, 374. 
9, 371, 455, 467. Σ, 155. 
5, 162. ΠΡ πὰ 1γ2 ὦ 
ΣΤΡ, 231, 232. ποῖ, 285. 
ΕὙ9, ΟΥἽΒ, 31} 
5, ΠΊΕ, 8ι. πῆρ, 292, 332. 
στῖρρ, 30, 37. ποῦ, 52. 
γγδ, 216. Ὀ) Ὁ, 452. 
ΡΨ, 253. δ, 208. 
ΕΘ ὦ ἐυρ᾽αΐη, τ82. 

Ὁ: 6, 37, 210. 
ὥχ, γό. Π3 Ὁ, ,ος. 
ΚΏΥ, 16. 7353 ΠὩ), 412. 
ἼΩΥ, 54. πὸ, ἀουδιαϊ υβ86 οὗ, 181. 
ΤῊΣ, υβϑὲ οὗ Ρυδ] οὗ, 20, 477. 
ἭΣ, ἰΏ ῬΓΟΡΟΓ πδα,ε8, 6. 

οἷν, 478. 
ΥῪ, 217. 
ΤΥΧῪ, 184. 

Ὁ, 153, 155, 399» 
Ὁ» 7, 450. 
τον, 256, 424. 
ὈΟΥ, 452. 

3, 385. 
σρη, ΟΡ, ὈΥΡῚ ΠΡ, 22, 45, 42, 

220. 

ὑπΡ, 80, 324. 
Ῥ», 323. 

Ὕ», 468. 
ὑρ Ὁ, 277. 
ὈΟΡ, 329, 355, 420. 

ἥΩ, 269, 342. 

Δ, ἰδο θη ἃ] υ8ς οὗ, 199. 

ἰῷ, 172, 199, 201, 223, 407 
δι, ἘΩ» 9, 196. 

Ἐπεὶ, 159. 
ὉΠ οϑ, 110. 

γ, 61, 409. 
Οὐνν’ τυεϊανε, 73. 
ὉΠ Ἰπῦεν, 35. 

Ἔν, 243 
πῦ, 25. 
τοὶ (53), 371. 

᾿ΡΠ Ὀπϑ, 261, 366. 

ΝΠ, 460. 

ΠΜΊΖΣ, 227. 

ΣΙ, 355. 357. 
ΓΊΧΥ, 457. 
Ἴπ, 137, 185. 
ϑῦνι, 472. 

ΟΕ, 34. 
ΚΌΣ, 164. 
ΠΒΏΠ, 80, 2221. 
ΠΊΣΩ, 420. 
πΌΥ,, 225. ὅ8.ἐε (οηίγυϊίοη. 

πρῦσι, 37, 881., 411. 





Φῖας δι εχ παῖ αὐ τς} ἀὐσπχχα. 

“ 4 “γε σή σάναμες οπ αἦ οἵδε εογποραγέ5.᾽" ---- ΤῊΣ ΟΥΤΙΟΟΚ. 

ὈΕΤΕΝΟΝΟΜΥ. 
Βν ἔπε Βεον. 5. ΒΕ. ὈΕΙΝΕΗ, ἢ.Ὁ., Ὠ.1{π|., 

Ἑσρίυ5 Ρτγοίεβϑοσς οὗ Ἠθῦγονν, δῃὰ (δῆοῃ οὗ (σϑὲ Ὁ μυσοῖ, Οχέοσά, 

Οεοννῆ ὅνο. Νοῖ, 3.00. 

“ΝῸ οἱδ οουϊὰ Ὅς Ὀείϊεν αυδ᾽ βεὰ ἤδη Ῥγοίεβδος Ὀγίνος ἰο υτὶϊα ἃ οὐ ὶςαῖ 
δηὰ Ἤχερεῖςδὶ σοτωσηεηϊδευ οὐ Πϑευϊογοποσηῦ. 15 ὑγενίουβ ψγουκβ τὲ δυΐϊῃοτι- 

ἰΕ 65 ἰῃ 41} [88 ἀεραγίμηδηϊδ ἰηνοῖνοα; ἴδ ργδιητηᾶγ δηὰ ἰοχίσος οἵ ἴῃς Ἡοῦτον 
ἰδῆσυαγεο, ἴῃς Ἰονεῖ δηά Ὠἰρῆετ οὐ ἰς 81, 85 γν 6}} 88 ἐχορεϑὶβ δηὰ Β᾽ Ὁ] 1 οὶ [ἢ 6- 

ΟἸΟΦΥ; . . . ἴδε ἱηϊογργείδίου ἴῃ (ἢ 8 σοτητηθηίαγΥ ἰ5 ςατείαϊ δηὰ βοῦες ἰη ἴῃς 
τοδΐη. Α ψνεδ ἢ οἵ μἰβιοτοδὶ, σθοργαρῃὶςαὶ, δηὰ ῥῃ:]οϊορίςαὶ ἱπέοττηδϊίου 1}}0.5- 

ἰγαῖεβ δηὰ οἰυοϊἀαἴε5 ὈοΪδ ἴπ6 πδγγαῖϊνα δηὰ ἴπε ἀϊδοουτεεβ, Ναϊυδοϊὶς, ἰΒουρσἢ 
ςοποΐβα, Ἔἐχούυγβυϑοβ ἅγα οἴϊθῃ σίνεη." -- 76 Οοηργεραϊορα 5. 

“415 ἃ ρῥἰεδβυγε ἴο 866 δἱ αὶ ἃ γεϑ}}γ οὐαὶ ΟἹ Τοεβίασηθηϊ σοπητη ΓΔ ΥΥ 

ἦιι ΕἸ Ρ 5} ὑροῦ ἃ ροσίίζοη οὗ ἴῃς Ῥεπίδίευος, Δα Ἔβρϑοΐα ἢν ομο οὗ βυςἢ τηοτίϊ. 
ΤὨΪΒ 1 Βηὰ κξυρεγίοῦ ἴο ΔΗΥῪ οἴδετ (οϊωτηθῃῖδιΥ ἴῃ ΔΏΥ ἰδηρύαρο ὑροη Ὠεαῖει- 

ΟΠΟΙΩΥ.᾽ --- Ργοΐεδϑοσς Ε'. 1,. (υβξτι5, οὗ αὶς ηἱνευβιῖγ. 

“ ΤῊϊΪς νοΐϊυπιο οὗ Ῥτγοίεβθος Ὠγίνοσ᾽ 5 ἰ5 τηδεϊοὰ ὈΥ 15 τηνε] - Κηόνῃ σᾶτα δηὰ 

ΔΟούΓΔΟΥ, δηὰ ἰξ Ψ}}} Ὅς ἃ στοαὶ Ὀοοῦ ἴο δον ε οὔθ ἯὯῸ Ὑ5865 ἴο δοαυΐτα ἃ 
τὨοτουρῃ ἱκπονϊεάρε, εἰϊπεν οὗ ἴδ. Ἡεῦτον ἰδηρυασε, οἵ οὗ ἴδε σοῃίεηϊβ οἵ δα 

Βοοὶς οἵ Πευϊοτοποσν, δηά μεῖς δἰσηαίβοδηος ἴον ἴῃς ἀεσνεϊορπιεηῖ οὗ ΟἹὰ Τες- 

ἰατηεηΐ ἰπουρηῖϊ. ΤΏ δυΐδοτς ἤπαᾶϑ βοορς ἴον ἀϊθρίαγιηρ μὶ5 νν }} -Κπονῃ νὰ 

διὰ δοουταῖς Κηπονϊεάσε, ἀηὰ ἀεϊϊςαῖε δρρτεοίαϊΐοη οὗ ἴ!ς γψεπίυβ οὗ ἰδς 

Ηδεῦτον ἰδηρύᾶρο, ἀπά ἢἷ8 τεδάειβ δε βυρρ] εὰ ὙἹὮ ΤΩΔΏΥ Οαγεί ἢν οοη- 

δβἰτυοιεὰ [1515 οὗ ψοτάβ ἀπὰ Ἴχργεβδίομβ. Ηδς ἰ5 δἵ ᾿ὶς Ὀεβῖ ἴῃ ἴῃς ἀεῖαϊ!οά 
δχατηϊηδίίοηῃ οὔ ἴδ ἱεχὶ." --- Ζομάον εμιηι. 

“1 τηυβί Ὀκ βαἰὰ ἴμαὶ [815 νοεῖς 15 Ὀουηὰ ἴο ἴαΚὸ τδῆῖ διιοὴρ ἴῃς δεῖ σοτῃ- 

τηδηϊδσγίες ἴῃ ΔΩΥ ἰδησυᾶρε οἡ ἴδε ἱπιροτίδπὶς Ὀοοὶς ἢ ψ ϊςἢ ἴξ ἀεα]5. Οἡ 
ἜΥΘΥΥ Ρᾶρε ἵδμεγε 5 δρυπάδηϊ ἐνϊάεῃος οὗ ἃ βομοίδυΥ Κηονϊεάρε οὗ ἴῃς 1ἰἴετα- 

ἴυγο, δῃηὰ οἵ ἴδ πιοβῖ ραϊηβίδικ ρ οἂτς ἴο τηδῖςς {με Ὀοοῖκς υδεΐίαϊ ἴο [πΠοτουρἢ 
διυάοηι5."-- Ζ λέ Ζελεέγαρ Ολεγελπιαη. 

“ΤὨς ἀδερ δῃὰ ἀϊῆουϊτ απεβίίοῃβ ταἰϊϑεὰ ΌΥ ᾿ευζεγοπόοσωῦ ἅτε, ἰῃ ἜΥΟΙΥ ἴῃς 

δίδῃοο, οοῃδί ἀοτγοὰ νἱτἢ οᾶτε, ἰηδίρῃϊ, δὰ οεἰτἰςα] δουπεη. ΤὨς 5ιυάοηϊ νἢο 

8:65 ἔοτ 3ο] ἃ ἱπίοττηδιίίου, οσ ἃ Κπονϊεάρε οἔ τηοϊμβοά δηὰ ἴεπιρος οὗ [ἢ 
Ὧεν οτἰ ἰοδπ, νν}}} πὰ δἀναηίδσε ἴῃ σοηϑυϊίης ἴῃς ρᾶρος οἱ Ὦγ. Ὠτίνον." - ς- 

Ζὲφον": δ᾽εγαίά, 



ὅς διυλετπδῖίαπδαι Οὐ 8] (ΟΠ ΤΆ ΧΏ. 

“ΗἾ 2 δεζευε 1. τεγίες ἐο δε 97 ἐῤοελ-»παξίηρ ἐνιῤογίαπες." 
-- Τῆς Ν. Υ. ΕΝΑΝΟΕΙΙΞΤ. 

ψΦΌΌΘΕΘ. 
ΒΥ Ὁγ. ΘΕΟΒΘΕ ΕΟΟΤ ΜΟΟΒΕ, δ.0., 

. Γτοίεββογ οὗ Ὑπθοίορσγ, ΗἩδγνασγά  [πηινεσγϑίτγ. 

Οεοννη ὅνο. Νοί, Φ3.οο. 

“ΤΏςε {Ὑρορτδρῃϊοαϊ Ἄχεουϊΐοη οὗ 15 Βαπάβοτηα νοΐυπια 5 ψ σΤὮ οὗ ἴδ 6 
ΒΟΒΟΪΔΕΙ͂Υ σπαγαοῖον οἵ (μ6 σοῃίδηῖβ, ἀπὰ πίρῆετ ὑγαῖϑε οουἹὰ ποῖ Ὀ6 ρίνθη 11. 
-- Ῥγοΐοδββου (, Η. Του, οὔ ανγυαγα ζὐκἶνεν εν. 

“Τῖ5 ψοσκ τεργεβεηῖς πὸ αἰεὶ τεβυ 15 οὗ “ ϑοϊεηῆς Β10]1ς 41] ΘΟ οἸδυδῃῖρ,᾽ 
δηὰ 85 β0}} μᾶ5 ἴπ6 ρτεδῖεβὶ ναϊὰς ἔοτ {με ρυγεὶγ οτὶ σαὶ! βιυἀεπῖ, ἐβρϑοΐδ!ν οἱ 

ἴδε 5[4ς οὗ ἰεχίυα] δηὰ ᾿ἰοτασυ οτἰ εἰς 5η).᾽ -- 716 Ολεγεὰ διακπάανγα, 

“Ῥγοίεββοσ Μοοσε 85 πιοῖε ἴδῃ βυβίδϊπεά ἢἷ8 βοπῃ οί δ ν τερυϊαϊίοη ἴῃ 115 
ὑνοσῖκ, Ὡ]ΟὮ σῖνεβ υ5 ον ἴῃς ἤγβί {ἰπὶς ἴῃ ἘΠ Ρ 8} ἃ σοπιπι ΙΔ Υ οὐ Τυᾶρεβ ποῖ 
ἐχοο]]εά, 1 ἱπάςεὰ εαυδ]]οὰ, ἢ ΔΠΥ Ἰδηρυδαρο οὐ ἴῃς ννουἹά,᾽" --- Ῥγοίεββος 
Ι. ΝΥ. ΒΑΤΤΕΝ, ο7..}. Ξ. δένϊκεν ϑολοοί, ῥλεααείῤλέα. 

“ΑἸΓΒΟυΡῈ ἃ οτἰτοαὶ σοπηπιεπίδγυ, (5 ννοσῖς μ85 1.8 ῥγαςιίοαὶ πϑε5, ἀπά ὉΥ 
59 ἀἰνίϑίοῃβ, βεδάϊηεβ, εἰς., ἰδ 15 δ πλγα Ϊν δάἀδρίοαὰ ἴο ἴπ6 ᾿ψδηΐ οὗ 1] 
᾿δουρπιίι] 5Ξἰυαἀεηῖβ οὗ (ἢ ϑοεὶρίυτεβ. Ἰηἀεεοά, ἢ Ὡ τὰς οἵδενς Ῥοοῖβ οὗ ἴδ6 
δετίῖςβ, ἰξ ἰβ βϑὰτε ἴο βηὰ 18 ψγὰὺ ἱπίο ἴπε Ββδῃάβ οὗ ραβίοτβ αηὰ βομοϊδυϊγ ἴδγ- 
τ .᾽ -- δογαπμα Ζίορκ' ς Πἤἶεογαϊά, 

ΚἼΛΚε [15 ργεάεοεββογβ, [ἢ νοΐαπης νυ] Ὅ6 ὙνΑστΩΪγ νυ οἰςοπιοά --- ψὮΪΠοῖ ἴο 
ἴδοβε ῇοβε τηεδῃβ οἵ βεουγίηρ ἀρ-ἴο-ἀδΐε ἰηζοτηηδίζοη οὐ ἴῃς βυδ]εςϊ οὗἩ ψῃϊοὰ 
ἦς ἔγεάϊ5 ᾶγε ᾿ϊτηϊτεά, ἱξ 5 βία ΡΥ ἰηνδὶι δ} ] 68." --- Εαέρεδενρὰ «δεοίενεανε. 

“Τῆς νος ἰβ ἀοπε ἴῃ δῇ δἰπιόβρῆοτε οὗ βοῃοϊαὶν ἰηΐοτοϑὲ ἀπὰ ἱπάϊβοσοηοθ 
ἴο ἀορτηδίϑτῃ πὰ σομίγονευσυ, ὑν ΒΟ ἰ5 αἱ Ἰεαβὶ τείγεβίηρ. .... [{ἰ5 ἃ ποῦ ]ς 
Ἰηϊγοάδυοίΐοη ἴο ἴῃς πηογαὰὶ ἔοτοεβ, ἰάεαβ, δῃά ἱπῆυεηςθς ἰἢδϊ οοηίϊτο δα τὴ 
Ῥετοά οὗ ἴδε Τυάρεθ, ἀπὰ ἃ τηοάεὶ οὐ νῆδι ἃ Ὠἰβίοτγίοαϊ οοσηπιεπίασυ, τ τὮ ἃ 
Ῥτδςῖῖςαὶ ἐπα ἱπ νἱενν βῃουϊὰ Ὀε." - 7Ζάε 7παερεοπαΐρρ. 

“ὙΒε σου ἴ5 πηατεὰ ΟΥ̓ ἃ οἾεαᾶσ δπὰ (ογοὶ]ς βίγἷς, ΌΥ βοῃο]ασῖν ταβθασοῖ, ὈΥ͂ 
οὐἱἶςαὶ δουπιεη, ΕΥ̓ εχϊθηβῖνς τεδάϊηρσ, ἀπά ὉΥ αν ἀθπὶ [Ἀτα  ΠἸαυ ἢν ψ]Ὡ τδς 
Ἡεῦτεν. ΜαηΥ οἵ [ῃς σοτηπιεηῖθ δῃὰ βυρρεβίίοῃβ ἀγα γϑυδῦϊε, ψ ἢ ]]ς ἰῆς 
ἴπάεχ δ ἴῃς οἷοβε 15 βεγνίςθβῦε δῃὰ βαιβίδοϊουγ." --- δαίααρίρΑτα Ρνεεδγέενέανε. 

“ΤΒ15 νοϊυπις δυβίδι 8. (ῃς τερυϊζαίίΐοη οἵ ἰδ 5βουΐθα ἴοσ δοουζδαί δηὰ νῖδε 
ΒΟ ΒΟΪαυβἢΡ ρίνεῃ ἴῃ οἸεαγ ἀπά βίτοηρ Ἐπρ] βῆ, .. , τἢς 5ΒοῃοϊαυΥ τεδάθσ νὴ! 
Βηὰ ἀεἰ ας ἴῃ ἴῃς ρεγυβδὶ οὗ [815 δάτηϊσα Ὁ]ς σοπιηπιθπίατυ. ---- Ζέονε"ς Δίοναζά, 



ἙῺῸς Μπϊεχπ ομπαῖ Οὐκ τς απ ΧΗ. 

“δ ἥδε 1} ας πιεεμ)0» τἀξ σἰμαϊΐοως ῥαςίον 9 ῥοσεέες ἀϊριδο 
97 “στε υοὔμηες ας τ οδίαίη 176. δέετί ἰεδοπαγγ ἀπά σπεγωοῥεαϊα." 

- ΤΗῈ ΟΟΝΟΒΕΟΑΤΙΟΝΑΙΙ͂ΣΤ, 

51. ΜΑΒΚ. 
Βγ ἴπε Βεον. Ε. Ρ. 6Ο}.-ῦ, ἢὉ.ῦ., 

ζΖαΐε Ῥνγοσεον ὁ Νειν Τεία»σπέ Εχέρεείε, δ. ΕΣ. 2 σέμεέγ δελοοῖ, Ῥλίζασεζλέα, 

γον ὅνο. Νεῖ, 82.ξο. 

4“... ροϊηϊ οἵ Βοῃοϊδυβῃΐρ, οὗ δοσυγδου, οἵ ογὶ ρὶ πα! γ, [ἷ8 ἰαϑὲ αὐ ἀϊοπ ἴο ἴις 
46 τῖε5 18 ὑνοστὮΥ οὗὨ 115 ργεάξο}βϑβϑοῦϑ, 116 ἔου ἴευβθθββ δηὰ Κεθῃη 688 οὗ Ἔχε ροβὶβ, 
“6 5Βδουϊά μΡυϊ ἱξ ἄγϑῖ οὐ ἴδδῃι 4]}.) - 7λε Οσρηργ εραΐίοντα 1. 

“Τῆς νυ 8ο]ς πιδίςο-ρ ἰ5 ἴπΠαἴ οὗ ἃ Βοσορ δεϊρίυ!, ἱπαίγυςϊνε οτ εἰς] 
ὀϊυαγ οἱ ἴῃς ῬΝιηοτά, ϑυγραπϑίηρ δηγίῃϊηρ οὗ ἴῃς Κπὰ ὄνεῦ δ[ἱεπιρίεὰ ἴῃ ἴῃς 
ΕἸ 5} ἰδησυάᾶσε, ἀπὰ ἴο βἰυἀδεοηϊθ δηὰ ο]εγσγτθ Κηονίηρ ἴῃς ΡΥΟΡΟσ υδὲ οὗ 
ἃ ΟΟΙΏΙΩΘΏΪΑΓΥ ἰΐ νν}}} ὑγονε δὴ ἱῃνδιυθ]ε δἰ." --- 7 ἦς διώδεγαρ Ομαγίονίν. 

“Ῥγοΐφεϑου Οσουϊά δα5 ἀοπὸ δἷβ5. ψψοτὶς νν6}}] δηὰ ποσουρῆϊγ. . ... Ὧδε οοπι- 
ΤΑΘΏΪΔΤΥ 5 ΔΏ δάἀπιγαῦϊα Ἔχαπηρὶς οἱ ἴΠ6 οΥ ἶσα] τηεϊῃοά αἱ [18 θεβέ.. .. Τῆς 
νγοτγὰ βίυαυ . .. 5ῆοννβ ηοΐ ΟὨΪΥ δι Αγ Υ τ] 41} τὰς ᾿ἰτεταΐατε οὗ ἴῃ 6 50Ὁ- 
)εςῖ, θυϊ ραϊϊεηῖ, ἔα Πΐα], ἀπὰ ἱπάςρεπάεπί ἱπνεβιϊραίίΐοπ. ... [ἐ νψἢ}]} ταηῖ 
Διηοην ἴπα Ὀεβῖ, 85 ᾿ἰ 15 (ἢς ἰαϊοβί σοτηπηδηΐδευ οὐ 18 4541] ἀοβρεϊ.᾽" - 726 
αἀνίδαη εὐ ρεμεςν. 

“Ἰὶ νὴ}}} γίνε ἴῃ βιαάεπίὶ (ἢ νρουοπϑῖν ὀχργεβϑβεὰ πουρθϊ οὗ ἃ νοτῪ ᾿μουρῆϊ- 
[α] βοβοϊασ." --- Ζλε σλωνγε δια» αἶα». 

“Ὧγ. Οουἀ 8 σοχηπιοπίδευ οὐ Μαγὶκ 9 ἃ ἰασρα βύοσοςββ, . .. δηὰ δ ογεῦϊ ἴο 
Αὐπαουίσδη βομο δυβῃΐρ. ... ΗεἪς 88 υπάουθίςαϊγ ρίνεῃ τ. ἃ σοτητηθἴδυΥ οἡ 
Ματχῖὶκ νυν] ἢ βιυγραββεβ Αἱ] οἴδετβ, ἃ [τ ννῈ πᾶνα γεᾶβοη ἴο Ἔχρεοῖ νν"}}] θὲς τὰς 
ἴῃ ἴῃς ο88ε οὗ δνεῦυ νοΐϊππις οὗ με β6τγίοβ ἴο νυν ἢ ἃ θεϊοηρβ.᾽--- 744 έῤῥϊεα 
Ἡογίά, 

“ΤῊς νοΐυπὶς ἰ8 σπατγαοίοτγζεα ΟΥ̓ εχϊοηβῖνα ἰεατηΐην, ρϑίΐεπὶ δἰζεπτῖοη ἴο 
ἀεῖα!]9 δὰ ἃ (αἷς ἀεζτες οἵ οδυϊοη.᾽)"--- δεῤ[οίλεεα ϑαεγα. 

“ΤΒς εἐχερεῖίοαὶ ροσίοη οἵ {86 ὈοοΪς 5 βἰπιρὶς ἰῃ διγδηροιηθηῖ, δότηϊγα θα 
ἴῃ ἔοττη δηὰ οοπάεηβοά ἱπ βἰδϊοπιοηῖ. ... ὮὉγ. Οου]ὰ ἀος5 ποῖ 514 ν 5} } ἑοἰ ον 
ΔΗΩΥ͂ ΔΙ ΠΟΥ, θυϊ Ἔχρύεβϑεβ. Ὠἰ8 ονῃ Ορίπίοῃϑβ πῃ ἰδησυᾶσε ὈοΙῃ οοηςΐβε ἀηὰ 
οἷςας,"--- 71ε Ολίεαρο διαπαάαγά, 

“Τῃ οἸεάατ, ἔογοϊδ]ς δῃὰ εἰεραηῖ ἰδῆρυαρσε ἴῃς δαῖμον ατηΐβμεβ ἴπς γοβα}18 οὗ 
ἴῃς θεῖ ᾿ηνεδισαϊίομβ οἡ ἴῃς βεοοπα Οοβρεῖ, Ὀοϊῃ εαυὶγ δῃὰ Ἰἰαῖϊθ. Ηδ ἰγεαῖβ 
ἴηε5ε νατίουϑ 5.) ςοῖ5 ἢ τῆς Βαπὰ οὗ ἃ τηδϑίοσ.᾽" -- ϑοείο Ζέομ᾽Σ Π7εγ αἰ. 

“Το δυΐῃον ρίνεβ δρυηάαπιὶ ενίάθηςς οὗ [ποτουρῆ δοαυδϊπίδηος τ [ἢ ς 
[λοῖα ἀπὰ ἰδίου ἴῃ ἴπε οςαβε.... Ηἰβς ἰγτεδίϊπιεηὶ οὗ ἴπετῃ 15 Αἰνγα 5 ἔγεβ δηὰ 
ϑοβολαῦγν, ἀπά οἰεηίπιο5 δεἰ Ρίυ!.᾽" "“- 26 Δίειο, γον Οὐτεγυεν. 



τὰς Ζιυϊευπα οπαῖ ΟΥΠαῖ σα 1 11. 

“} ἐς λαγαζν πεέξϑσα ἐσ 56») ζλαΐ ζἀϊς τεγίες τοδί εἰαπά 3: Ζ 
α»ιοηρ αἤ Ξηρδελ τεγία εονινιεηίαγίες οπ ζὰε διδέκ.᾽" 

-- ὀἩ  ὴῆε ΒΙΒμσΑῚ, ΟΌΕΙ.Ό. 

51. ΚΗ. 
ΒΥ πε εν. ΑΒΕ. ΡΙΟΜΠΕΙ, Ὁ.0., 

Μαεῖεν οἵ {]πἱνευβὶ τ ΟΟ]]ερς, ᾿αγμαπι. Ἐοτσιμεῦ Ἐε] ον δηα ϑεηῖοσ Τυῖοσς οὗ 
Τηἰν ΟοἸἸερζε, Οχίοσά. 

γον ὅνο. Νεῖ, 82.00. 

1η ἴδ ς δυϊμοτβ Οτοαὶ Τηἰτοδυοσίίοη ἴο [6 (ΟΟτηπι πη ΥΥ 15 οοπίδἰ δα ἃ (]] 
“τεαϊπιεηῖϊ οὗ ἃ ἰατρε πυθοτ οὗ ἱτωροτίδηϊ ἰορὶς8 σοπηεοϊεὰ νὰ τῆς 5ιυα οὗ 
“ες Οοβρεὶ, ἀιηοὴς Εἰς ἢ τε ἴὰς (οἸ]ονίηνρ : Τῆς Αὐἴδογ οὗ ἴῃς Βοοκ --- ΤΒς 
ϑουτοος οὗ ἴῃς Οοβρεὶ --- Οὐ)εοὶ δὰ ῬΡίαῃ οἱ ἴῃε Οοβρεὶ ---- (Βασγδοϊοτίϑτὶςς, 
ϑίγῖε δαῃὰ [,δησυᾶρο -- Τὰς Ιηἴορτ οὐ ἴΠ6 Οοβρεὶ --- Τῆς Τοεχί -- [ΟΥΑΙ 
Ἧ! Ξἴοτγ. 

ΡΗΟΜ ΤΗΕ ΑὐΤΗΟΗ 8 ΡΗΕΡΑΟΕ. 

1 115 Οοπηπιοπίδσυ 885 ΔΩΥ βρεςίδὶ ἰεαΐυγεβ, [ΠΏ ΕΥ Ψν}}} ροσθδρβ ες ἰουηὰ ἰῃ 
ἐδ 11υδίγα 5 ἔγοπι [ενν 1588} νυτιἰηρβ, ἴῃ ἴῃς ἀὐυπάδληοα οὗ τείεγεποςβ ἴο ἴδς 
ϑερίυλρίπι, ἀηὰ ἴο ἴῃε Αςῖς ἀπά οἴπεν Ὀοοκβ οὗ ἴῃς Νεν Τεβίδμηςηῖ, ἴῃ ἰἢς 

{τεχυεπὶ αυοίδιίομπ οὗ τεπάογίηρβ ἴῃ ἴῃς [1,Δἴ]η νεγβίοηϑ, ἀηὰ ἴῃ τῆς αἰϊεηίου 
ΨὩΙΟΝ ἢδ5 Ὀδοὴ ραϊὰ, ὈοΙ᾿ ἰῃ ἰδς Ιπϊἰτοάἀυςίίζοη ἀπὰ [Ὠτουρδουϊ ἴῃς Νοῖδβδ, ἴο 
ἴῃ τηδγῖκ 5 οἵ 51. κε᾽β 5(γ]ς. 

“1 ἰ5 αἀἰϊδιϊηρσυϊϑηοα ἰπτουρμουῖΐ ὈΥ ᾿εδγηΐϊηρ, βοῦσιεῖ οὗ ᾿ἰυάρτηοηῖ, δηὰ 
δουπὰ εχερεβῖ8. [τ 185 ἃ ψεῖρῃ σοηίγθυϊίοπ ἴο ἴῃς ἰηϊεχργείατίοη οὗ ἴδε 
Ταϊτὰ Οοβρεῖ, δηὰ νν1]} ἰαἰκα δὴ Ὠοπογδῦϊςα ρἷαςς ἰπ ἴδ 8ετῖεβ οὐ νὩ]ο ἢ ἴξ ἔοτγπιβ 
« Ῥατί." --- Ργοί. Ὁ. ἢ. ΘΑΊΜΟΝΌ, ἰῃ ἴῃς σή μεα ᾿ευΐδιυ. 
“γε δἵς ρἰοαβϑεά νυν ἴῃς [ΠοτοΟΌρΡ 685 ἀπὰ βοϊεηϊτῆς δοσύγδοΥ οὗ ἴῃ ᾿ηΐοτ- 

Ῥτεϊδιομβ.... [11 8εβπιβ ἴο υβ (παῖ ἴῃς ῥσανδῖ!ηρ σπαγαςίογίβις οἵ ἴῃς ῬοοῸΚ 
15 ΟΣ ΠΟ. 56 η586, (οτῃεα ὈΥ Ἰεαγηΐπν δηὰ ρῥἱεῖγ." - 7.6 27εγα᾽ά α»αἱ ῥγεεόγίεν. 
“Απ ἱππροτῖδηϊ νοῦ, οἢ Ὧο δίυάεηϊ οὗ ἴῃς ΝΥοτὰ οὗ Οοἀ οδη 58δ([ε]γῦ 

λερίεςοϊ,"-- 7Ζ.ε Ολμγελ διαπάανα. ᾿ 
“Ἴδε δυΐμοσ μα8 Ὀοϊῃ [ἢ6 5. ατβ Κπονϊεᾶρε δηὰ (ἢς βξοβοϊδ᾽β 3ρ τἰϊ 

ἈΕΟΟΒΘΑΤΥ ἔογ ἴπε ῥγεραζδίίοῃ οὐ 8 ἃ σοτῃητηθηῖδιγ. ... ε Κπον οἵ 
Ἰοῖϊῃίηρ οὐ ἴῃς ΤὨϊτὰ (οβροὶ ᾿ννϊς ἢ τοῦτα ᾿ποτουρὮ Ϊ πιεεῖς ἴη6 ψνδηῖς οἵ ἴῃς 
Β810]1ς 4] βοῃοΐαγ." --- 71. Οείοος. 
“ΤΠε δυΐμου 5 ποῖ ΟἹΪΥ ἃ ῥγοίουπα 5βεῃοῖαυ, Ὀυϊ 8 ομαϑίϊεπεὰ δηΐ τογυεζοηῖ 

Γητιϑιίαη, ῆο ἀηάδεγίαίςοβ ἴο ἱπίεγργεϊ ἃ Οοβρεῖΐ οὗ (Ὠγίϑί, 8ο δ5 ἴο 5000 
δῆγιϑς ἴῃ Ὦ15 σταπάδυσ δπὰ ᾿ἰονεϊπεβ5 οὗ ομαγαςῖον." --- 716 ϑομίλεγη Ολενε- 
ψΩ». 

“ἸῺ ἰ5 ἃ να υδῦϊς δηὰ νοϊοοπις δἀάίξίίοη ἴο ουὖζ βοπιον αὶ ΞΟ ηΥ βίοοϊς οὗ 
ἢτϑῖ-οἾαβ85 σοιηηηδηΐδεῖοβ οἡ 86 ΤὨϊσγὰ Οοβρεὶ. ΒΥ [ἴ5 βοβοϊ δεν ᾿ποσουρβηρβθ 
ῖ ψγε}]} βυβίαϊηϑ (ἢ 6 τερυϊδίίου νον ἴῃς ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΚῚΕ5 85 αἰγεδὰγ 
ΜΟΏ.᾽" -- Ργοΐ, [. Η. ΤΗΑΥΕΚΒ, οἱ Ηατγναγὰ ἵὐϊνευβιυ. 

; Ἴ τοΐμηιό λαυΐηρ δέφε 50 γεχομῖν ῥωὀἑϊ ἡ φαά, ϑεγ λον ποίϊεες ἄγε ποί γε 
εναῖ αδιε. 



ΦΏῸ Φηαϊειτμα ὶοπ ΟὙἾ κα σπχ ΓΑ. 

“207 17)ε εἰμάδης ἡλἶς πετῦ ἐονενι 7 2γοπνιΐδές δέ ἐμ ρε": 

σαδά." --- ΤῊ ΜΕΤΗΟΡΙΒΤ ἘΕΟΟΚΡΕΕΒ. 

ΝΟΜΙΑΝΘ. 
Βγ {πὸ ον. ΠῚ ΙΑΜ ΘΑΝΌΑΥ, 0.0}... 1.1,.Ὁὃ., 

[,δᾶγ Μαζγατεὶ Ῥχοΐεββοσ οἱ Ὠἱνὶηῖ, 8η ἃ (αηοι οὗ (τσὶ Γυσοῦ, Οχίοσά, 

ΑΝ ΤΗΝ 

ον. Α. Ὁ. ΠΕΑΒΘΙ ΑΗ, Μ.ΑΑ., 
Ἑεῖον οὐ Α11 ϑου δ᾽ (ο]ϊεζε, Οχίοσά. 

(γον ὅνο. Νεῖ, 3.00. 

4“ Ἑγοτὴ ΤΥ Κπονϊεάρε οὗ τ. ϑαπάδγυ, δπὰ ἴγομι ἃ τεῦ ἐχϑπγηδίίοῃ οἵ ἴΠ6 
Ῥοοκ, 1 ὅτ ἰεὰ ἴο Ῥεϊΐενε ἴμαὶ ἰΐ 15 οὐν Ὀεϑῖ οὐ ἶσα] μαπάροοῖκ ἴο ἴδε Ἐρίδβι16. 
1: σοσηθῖῃς5 ρτεαΐῖ Ἰεασηΐηρ ἢ ῥτδοίίοαὶ δηὰ βυρρεβῖῖνε ἱπιεγρτεϊδι οη." -Ὁ 
Ῥτοίεββδοσ ΟΕΈΟΒΟΕ Β. ΘΤΈΝΕΝ5, οὐ Καΐε ζκἐνεγεῖν. 

““Ῥγοίςβδου ΘΔΠΘΔΥ ἴ5 ὄχοο ]δηϊ ἰἱῃ ΟΠ ΟΪδυβῃΐρ, πὰ οὗ υὑπϑιυγραϑβϑεὰ οδηάοσ, 
ΤΏς ἱπιίτοαυοίίου δηὰ ἀείϊδοδει ποῖεϑ δύο ὨΙΘὮΪΝ ἱπιογοβιῖηρ ἂἀπὰ ᾿πβίγυςινα. 
ΤῊΪ5 σοπητη ηἴαΥΥ οδηποῖ [4] ἴο τοπάες ἴῃς πιοδὶ νδ]υδῦϊς δϑϑϊβίαπος ἴο 8]]} 
εατηδϑὶ βιυἀεηἴ8. Τῆς νοϊυπια αυσυτα γε] ον ἴῃ 6 56 γ68 οὐ ὙὩ] ἢ ἰΐ 15 ἃ της τς 
Ὀετς."-- Ῥτοίεββοσ ΟΕΟΕΟΕ Ρ. ΕἸΒΗΕΒ, ογ γαΐς ζὕεένεν εἰν. 

“ΤΠε 5. ο  ἀΥΒὮΡ δηὰ ερὶτῖῖ οἵ Ὀσ. ϑαπάδυ ρῖνε δϑϑυζδῆςς οὗ δὴ ἰηϊογργεῖδ- 
του οἵ ἴπε ΕΡ΄5:16 ἴο (ῆς Βογηδηβ νν ὨΙ ἢ νν}}} Ὀ6 ὈΟΪΏ 5. ΒοΪαυ! δηα βΞρίὶ ταδὶ." 
--- τ. ΓΥΜΑΝ ΑΒΒΟΤΤ. 

“Τῆς νοτῖς οὗ ἴδε δυΐπουβ δδ8 66 π σΑΥΕΓΪΥ ἄοπο, δηὰ ν}}} Ῥγονε δῇ 
Δοσορίδοϊε δάαϊίίοη ἴο ἴπς Ἰἰϊεγαΐυγε οὐ ἴῃς γστεαὶ ΕΡρ 5115. Τῆς οχοροβὶβ 15 
δἀουῖς δἀπὰ Ἰεασηθσὰ.., Τῆς δυΐμοτβ βῇον τσ δηλ τ Ὑ ἢ τὰ 6 ννοτὶκ 
οὗ (μεῖς ῥγεάεοθββοῖβ, δῃὰ υτὶίε υἱἱἢ αἰ πημε85 δπὰ ἰυς Υ." -α λίστυ Υονξ 
Οὐεόγυεγ. 
“Νε ἅτε οοηβάεηϊ παῖ [Π8 σοτηπηεπίδγυ νν}}} πὰ ἃ ρίδος ἰῃ Ἔνεῦῦ ἰΒουρΒῖ- 

ἴα] τιϊηϊδῖοτβ ᾿ἰΌσατυ. Οἷς ΤΔΥ ποῖ Ὀς δΔοΐςε ἴο ἄστεα ψἹ ἴΠ6 δυΐμοῦβ αἴ βΒοσὴθ 
Ῥοϊηῖβ, ---- ηὰ [ἢ 15 15 ἴγας οἵὨ 41} σοτηπιεηϊατὶς5, --- θυΐϊ [ΠΟΥ Ὦᾶνα σίνεῃ υ5 ἃ ννοτὶς 
ὙγὨ ἢ σαπποῖ Ὀαϊ ῥτονε να] υθῦ]ς ἴο ἴλας οτἰ ἶσα] βἰυαγ οὗ Ῥαυ}}5 τηδϑβίςυ ἐρὶ58- 
[«.".--- Ζέο"᾽ ς Α “νοεαζε. 
“γε ἀο ποῖ ποπίϊαϊς ἴο οοτηπηεπά [ἢ ΐ5 45 ἴῃς Ὀεβὲ ΠΟΙ ΠΟ ΠΙΔΙΎ οὐ Ἐοιηδη5 

γεῖ ψηϊτοη ἴῃ ΕἸ ρΡ 8ἢ. Ιἴ ν}}} ἀο της ἢ ἴο ϑρυμαδῶ 115 δάἀπιίγαὶς δηά 
τους ἢ ποοαδὰ 5εγίεβ, ΌΥ βΒβονίης ἰπαϊ ἰζ 15 ροβϑὶϊς ἴο 6 οὐ ἶσα] δηαὰ βϑοῃ ]ατῖῦ 
διὰ δὲ ἴῃς β88πὶ6 ἰἰπις ἀδνου δπὰ βρίγιτυδὶ, δὰ ἰηίο ες ἴο ῥἱαΐῃ ΒΙΌ]ς 
ζεδάοτγβ.,) -- 724 Ολωγελ ϑδιανααγά. 

“4Α σοϊηπηθηῖαιυ ὙΠ ἃ νΟΥΥ αἰπιϊηοϊ σπαγδοῖεσ δηὰ ρύγροβα οὗ 115 ονῃ, 
ψὩ ο ἢ Ὀτίηρπ ἴο κἰαἀδηῖβ δηὰ τηϊηϊδίετβ δὴ αἱά ννϊοἢ ΤΠΕΥ σδηποῖ οὈϊαϊῃ 6Ἶ56- 
ὙΠΟ... Τδετῖα 9 ΡΥΟΌΔΟΙΪΥ Ὧο Οἴδεῖ σοπιπιθηΑΤΥ πῃ Ὁ ίοἢ οτος δὰ ἢ85 
Ὀδδὴ ΘΠ οΥεα 50 ϑυςοσϑϑί ἱγ δηὰ ἱπηρατγίίαἶν ἰο Ὀτίπῷ οὐὖοἱ ἴμς δυῖποτ5 
[πουρδῖ." - Δ Κ΄. )ιαορεη οἶδ. 

“Ὑ͵ἼἬεο ανα ποίδιπρ Ὀὰϊ Πεαγίϊεϑι τἀ το ἔος ἴτε νψεὶρδτίος τπιδίζεσα οἵ ἴῃς 
σοτητηεθῖαιγ. [Ιζ 5 ποῖ ΟἿἹΪΥ οτος], Ὀυὰϊ ἀχαρεῖίοαὶ!, ἐχροϑίϊοσυ, ἀοοῖπηδὶ, 
Ρτδοίῖοαὶ, πὰ ὀσαϊ ΘΠ ΕΥ βρ για], Τῆς Ῥοσὶνο σοπο]υβ᾽οη5 οὗ ἴπε ὈΟΟΪΚκ5 δῖε 
ὙΕΙΥ ὨυτϊηδζοῦΝ ἀπά ἃγε βίου ΠΥ, σου ουϑΥ ἐνδηροὶ σαὶ]. . .. Τῆς σΟΙΏΣΩΘὨΙΔΓΥ͂ 
ἀοο5 ποῖ (Δἷϊ ἴο βρθαῖκ υἱὲ ἴδε υἱμγοδὲ ξανεζασος οἵ ἴῃς ψνῃοὶς ψοζὰ οὗ ἀοὰ." 
ΖΔ: ΟρηΥςραξομαίἑε 



σὴς Ξυλοχδ! απδῖ ἀκαϊοδῖ ἀσιιοιαχῃ. 

“ 7λι;ς σορηἶγαδίς ς2γ125.,"---ΤῊῈ ΤΟΝΌΟΝ ΑΟΘΑΡΕΜΥ, 

ΕΡΠΕΒΙΑΝΘ ΑΝῸ ΟΟΙΟΘΘΙΑΝ5, 
ΒΥ {πε Βον. Τ. Κ. ΑὨΒΟΤΊ, Β.ῦ., ῦ. {{ε. 

Ἑοτσταοσὶν Ῥσοίεϑϑοσ οἵ ΒίὈΪοα] Οτεεῖς, πον οὗ Ηεῦτεν, Ὑυη ΟΟΙ]ορα, 
Βα] ἴῃ. 

ζεον ὅνο. Νεῖ, 82.Κο. 

“4 ΤΉς Ἰαἰεϑὶ νοϊαπις οὗ [58 δάἀτηΐγαθς βεσῖθ5 8 ἰηίογηδᾶ τὶ (ἢδ νοῦ 
θεοὶ 5ρίγις ἴπ ὑνΐο ἢ δυο ννοτὶς οσδῃ Ὅς οετγίςα ουϊ---ὦ 5σρίτίς οὗ δρϑοϊαῖς 
Βάο}Υ το τῃς ἀεπιοηβιγδΌ]α ἴγυ ἢ 5 οὗ ογ 104] δοίθηοθ. . . . ΤἼΪβ ΒΌΓΏΤΩΔΓΥ 
οὗ {πε τεϑὰ}15 οἵ πιοάεγῃ οσγι εἰς ϑπιὶ ΔΡΡ Θὰ ἴο ἴῃεθ6 ἴννο Ῥαϑυ]ίης Ἰοιῖογϑ ἰς, 
ἔοτ ἴῃς 056 οὗ 50 ΠΟΙ ΑΥΪΎ σἰυἀοηῖθ, ποῖ κοὶν το 6 βϑυρετγοαάοα,"-7Ζὰς 2οη- 
ἄορ 4ςαάενιγ. 

“ΑἩ 8016 δηὰ ἱπάερεπάεηϊ ρῥίεςς οὗ Ἔἀχεροϑῖβ, δηἃ ομα ἴπδὲ ποπα οὗ υ15 οδΔῆ 
αἴοτὰ ἴο Ὀ6 ψίπουῖ. [1 15 ἴῆε Ψψοτὶκ οὗ ἃ τῆδῃ ψνῆο π85 τηδᾶάθ ἢ πη5ο]ΐ πΊδ5- 
ες οὗ ἢἰ5 ἴῃοπιθ. Ηἰ5 ᾿ἰηραϊδῖῖς ΔΌΣ ΠΥ 15 πιδηϊίεοι. Ηἰ5 οἰγίε 5 ἀ508]}}Ὁ 
οἶδασ. Ηἰδ Ἔχερεῖίοαὶ ρουσθριϊ ἢ 5 ἃζῈ Καθ, δηὰ ννὲ δγὸ δβϑρεοίδ!ν στδιείυὶ 
ἔοτ ᾿ιἰ5 βίσοηρ ἀδέεηςς οὐ ἴ86 ἱπίςρστ δηὰ δροβίο]ο Ὑ οὗ (Ππ6568 ἴνγο στεδῖ 
Τηοηυτηδηΐβ οὗ Ρδυ]ηθ ᾿οδοῃίηρ."- 7Ὺὲ Ἐ χροετίον. 

“Ἴι ἀἰβρίαυϑ Ἔν σΥ τηδτῖς οὗ σοπϑβοϊοηϊίουβ Ἰυάρτηεδηῖ, νιὶάς τεδάϊηρ, δὰ 
δτλιατηδίῖοδὶ ᾿πϑῖρῃϊ.᾽"- Ζέ γα ἐμέ. 

“4 Ἴῃ ἀἰδογί πλὶμδιίομ, ἰεαγηΐηρ, δηαἃ οδπάογτ, ἰΐ 15 [πΠ6 ρθϑογ οἵ ἰδ οἴοσ νοἱ]- 
τπ|65 οἱ ἴπε6 δεγῖεβ. Τῇα εἰδθοσγαῖθ ἱπιγοαποιίοῃς ἃσα οἱ βδρδοὶδὶ νδὶυθ.᾽- 
Ρτγοίοθϑοσ ΟΕΟΒΟΕῈ Β. ΘΊΈΕΝΕΝϑ, οὗ Υα]ς {7} ηϊἱνεγϑι. 

“ἼἸὶ 15 τίς ἴῃ ρῥῃϊοϊογίοαὶ τιδίοσίαὶ, οἰεασὶ ατγαηρεᾶ, δηὰ ἰυάϊοϊουϑ}γ 
δαπάϊεά. ὙὍὙῃα βἴυαϊε5 οὐ ννογὰβ 86 ὉΠΟΟΤΏΠΊΟΗΪΥ ροοὰ, . . . Ϊ[πιῃἢς 
θαϊαποίηρ οὗ ορίπίοηϑβ, ἴῃ ἴῃς αἰδεη συ δηηρ Ὀεΐνοοη ἤμηα βἤῃδάδδς οὗ σηδδῃ- 
ἰησ, ἰϊ ἰ5 Ὀοΐ᾿ δουῖα δῃηὰ βουῃὰ."--- 716 Ολωγελ. 

““ε εἐχερεβϑὶβ Ὀαβεὰ 50 530]1Ϊγ οἡ [πε γοοῖς ἐουηάαϊίΐοη οὗ ΡὨΠ]ΟΙΟΡΥ 15 
ΔΓρΡΌΓΊ ἢ ΔΓ νΕΙΥ δηα σοΟΏνΙ ΠΟΙ ΣΙῚΥ σἴγοηρ. Α βρίγίτυδ] δηα ὄνδηρο σαὶ ἴθ ποῦ 
Ρεγνδάββ ἴπ6 ᾿ηἰογργείδιίοη ἔγοπι ἢγϑὶ ἴο ἰδ. . . . Ὅῆέεβε εἰδιηθηῖβ, ἴο- 
ξεοῖμετ νυν ἴῃς δυϊποτ᾽ 5 1} - οὐδ νυἱϑίοη οὗ {πὸ ἴγατῃ, τυ ἢ Π15 ἀϊδογιπιὶηα- 
εἶνε Ἰυάρτηθηῖ δηὰ ἢ15 ἔθ ἰοἱν οὗ ἐχργεϑϑίοη, βηαῖα (Πϊ5 ἴΠ6 ΡΕΟΣ οὗ ΔΥ σομ- 
ΤΩΘΠΓΑΓΥ ΟἹ ἴΠπ6586 ἱπηροτγίδηϊ ἰεῖίετ5.""--- 7 ἧς ,απάαγί. 

““ΑὮ ΘχοθδαὩΡ}} οαγοία] δηα ρα δία κίηρ Ρίθοα οὗ ψοῦκ. Τῆδ ἱπισοάας- 
ἸΟΥΥ͂ ἀἰϑουββίο5 οὐἠἨ ἁ ἀπο ϑ[ 1 005 ὈΘΑΓ ΩΡ οἡ ἴῃ δυϊ ΠΟ Ή ΓΟ δηα ἱπισρτν (οὗ 
τὴς 6ρΡ΄51165) δ.α οἰθᾶσ δηὰ Ἵςδηάϊά, δηὰ ἴῃς Ἴχροβιζίου οὐ ἴῃς ἰεχὶ ἀἱβρὶδαγϑ ἃ 
πα 5. πο] υϑῃὶρ δπὰ ἱπϑοίρῃι."---λίργίλιυεείενγε Οἀγίτίέαρ» «ΑΓ ἀνοεαίε. 

“ΤἼε ὈοοΪκ ἰ5 ἔσοτῃ ἢγϑδι ἴο αβδὶ ὄδχερεῖοδὶ δηα οὐ ἶἰςαὶ. ἘνογΥ ΡὮγαβα ἰἢ 
ἴῃς ἴννο ΕΡ 5116ε5 15 βεδσοῃθα 85 ψ ἢ ΠΙρῃϊοά σαδηαϊες. Τῇ δυϊπῃου65 ἔοσς 
νδτίδηῖϊ γεδαάϊηρϑ ᾶγὰ σδηναβϑαα Ὀυϊ ψεϊρηῃςά, ταῖπεῦ ἴδ οουηϊοα, Τῆς πλυ]- 
«ἰουπὶ δηςίθηῖ δηὰ τηοάδγη ἱπιογργείδιίοη5 ἃ ἱηναϑι ραϊεὰ ἢ [6 6χ- 
Ὠαιιϑιίνο 655 οὗ ἃ σσεττήδῃ Ἰδςίυγα-τοοτῃ, δηὰ ἴα πα ὶἸς 4] 5ρίγίς οὗ δὴ ΕὨρ  5ἢ 
οουτί-τοοπ.. ϑρθοίαὶ ἀἰδουβδίοῃβ ἃγὰ μυσηογοῦ5 δηὰ ἱμοσζουςῃ."--- ΖΔ. Ορη» 
ἀνγεέχαξοπαίε 



ὅθε Ἰπίέετπαξίοπαξ φυτίςαῦ διοπηπιεπίάτῃ. 

“4.7 λαὺς αἵνεααν φαῤνεξεσαῖ "“, εοπυΐςδονε ἐλαΐ ἐΐὰφ 7πέρνι. 
παόονα στα Ορνενερπίαν ἐξ ὀεεέ οντέϊσα εοτερεσπέαν. 
φι ἐλφ ετυλοῖς ίδίρ, ὑκ “τίεέεπεν."".---Ὠκ. ΤΥ̓ΜᾺΝ ΑΒΒοττ. 

ΡηρρίδΠ5 δα Ρ[ἰ]6ΠΊΟΠ 

ΠΕΡ. ΜΑΗΥΙΝ ΗΕ. ΥἹΝΟΕΝΤ, Ὁ.ῦ. 

ἔρυρνεε:ον» 97. διδίκαϊ Ζιίδεγαίννε ἐκ ζύκέονε ΤΑροίοσίρα δενεΐκανν, δίεισ ον, 

Οεονε ὅνο, Νοΐέ 2.00. 

441 ἰΞς, ἰῃ 5Ππογῖ, ἰῃ ΘΥΘΥΥ ΑΥ̓͂ νοτὮΥ οὗ ἴΠ6 5εγίςβ.᾽-- 7522 ϑεοίφνια. 
“Ῥχοίεβϑου Ν᾽ ποθπἾ5 (ΟΊ ὨἴΑΥΥ οα ῬΉΣΠ  ΡΡίδ ἢ 8 δα ῬΒ ΘΠ ΟῺ ΔΡΡΘΑΓΒ 

ἴο τη6 Ὡοῖ ᾽ 655 δατζηϊγϑῦϊθ ἴου 115 1ΠΠΟΥΑΤῪ πιοτῖῖ ἰἤδΔη ἴον 1ϊ5 ΒΟ ΟἸ]δγϑ ἢ ἱρ δπά ἐἰ5 
οἶδαν δηὰ ἀϊβογί πὶ ηδιίηρ ἀϊβουσ5ὶ οη5 οἱ πε σοηϊεηῖβ οὗ ἰπ656 ΕρΊ51165." --κ. 
ΟΘΕΟΚΟΕ Ρ. ΕἸΒΗΕΕ. 

“ΤΠ Ὀοοἷὶς σοη Δ [1 5 ΠΊΔΩΥ ΘΧΔΙΊΡ]65 οὗ ἱπάδροπάδηϊ δηὰ ᾿υαἰοΐα] ννεὶρἢ- 
ἱηρ οὗ Ἔνϊάεπος. Ν᾽ πᾶνὲ Ὀβεη ἀεϊρῃῖεα τυ τῆ ροττίοη ἀονοῖεά ἴο ῬΠΣ]16- 
το. ἴὐηϊ!{κα ποδὶ σου ΘΔ Υ165, {Πὶ5 ΤΏΔΥ 56 }Ὺ Ὀ6 τεοδὰ δ5 ἃ ψ}ο]6.᾽.- 
7. Ορηργεραΐομα ἐϊ: 

“Οὐ τῇς πιοτὶῖ5 οὗ ἴπ6 τους ἰδ ἰ5 δῃουρῇ ἴο 580 ἴπδῖ ἰΐ 8 ΥΩ οἱ 1ἴ5 
Ρίαςς ἴῃ ἴῃς ποῦς υπάἀεγίακίηρ ἴο  ΒΙ ἢ ἴ Ὀο]οηρ5. [Ιἐ ἰ5. ]} οὗ υ5ῖ βυςῇ 
ἱπέοτγτηδιίοη 85 ἴῃς ΒιΌ]6 βἰυάθηῖϊ, ἸΔΥ ΟΥ οΪεγῖσαὶ, πθθὰβ; δῃηὰ νἈ]ς σἰνίηρ δ 
δΔ-ουπηάδηςος οὗ ἴῃ {γυϊῆς οὗ ὀχ το ἴο δἰὰ ἴΠ6 ογτοδὶ δια δηξ οὗ ἴΠπ6 τοχῖ, ἐξ 
δρουηάξ αἷ5σο ἰῃ {παῖ πιοῦὰ ροραυΐαγ Ἰηίουπηαιίοη νυν ΐοἢ ΘμΑ 65. τῆς διϊθηῖνα 
τολάοσ αἰπιοϑῖ ἴο ραυϊ Ὠἰπι56}Ἐ ἰῃ 51. Ρδυ}5 ρίδςς, ἴο 566 ψ ἢ [πὸ γε δηὰ ἔθοὶ 
νι ἢ τῆς Πεατὶ οὗ τῃ6 ΑΡροϑιίϊε ἴο τῆς ϑηι65.᾽) -Δοείον Αὶ ἀνε έϊςν. 

“ΤΙ [τ 15 Ροβϑίθϊα ἴῃ ἔπ 686 ἀδγϑβ ἴο ρσγοάποδ ἃ σοι ηῖατΥ γὨ]οἢ Μ01}} Ὀ6 
ἴτας ἔγοπὶ ροϊεπηῖςαὶ δηὰ δος] ο5ἰαϑίίοδὶ Ὀ45, ἴῃς ἔδαϊ νν1}} Ὀ6 δοσοιηρ } }5Πη 64 ἴῃ 
[ἢ Ιηπτοτηδίοπαὶ ΟΥς 4] (ΟΣ ΘΏΑΥΥ. . . . [5 εν ἀδηῖϊ τἰἢδἴ ἴῃ ᾿ν τοῦ 
ἢ45 ψίνθῃ 8ΔΠ ᾿τηπΠΊΈ 56 δηιουηῖ οὗ 5ο ΠΟΙ ΑΥΪΎ γοβογοῆ δηὰ οτὶ σίηδὶ τπουρῃς ἴο 
πε βυῦ)]εοῖ. . . . Τῆς δυϊδποτ᾽β ἰηϊγοαυοίίοη ἴο ἴῃς ἘΡΙ511|6 ἴο ΡΒ πιοῃ 
5 8 δΔἀπλίτδ Ὁ] 6 ρΐδςα οἱ ᾿ἰτοταίαγο, οδἱ οσυ]αϊθα ἴο ἀσγοῖιβα ἴῃ τἴη6 βἰυάδητ᾽5 τιϊηὰ 
Δ ἰηΐθηϑβε ἰηϊογοϑῖ ἰη (ἢ οἰγοπτηβίδηςοϑ ΠΏ Πἢ ργοάυςςα [ἢ 15 5ῃοτῖ Ἰεϊτοσ ἔγοόσὰ 
τῆς ἱηϑρίγεα Αροϑβίὶο."-α-τ͵ονι»ιεγεῖα 4 ἀνεγίΐςεγ. 

“5 ἀϊδουβοίοη οὐ ΡΠ Θτμοη ἷ5 τηδγκοα ΌΥ ϑυρδίΠΥ δηα δρργεοίδιίομ, 
δηὰ 5 [}] ἀἰδουβϑίοη οὗ ἴῃ σοϊδίοἢ5 οἱ ΡῬϑυ]ης ΟΠ γΙ στ ἰδ ἴο σ᾽ αν συ ἅττα 
ἱηϊογοϑίΐηρ, Ὀοΐἢ Ὠἰϑιοτίς δ! δηα βοςοϊ ο] οσΊςΔ|}γ.᾽"-- 71. 216. 

“ΤἈγουρδουῖ ἴῃ 6 τνουῖς ΘΟ ΠΟΙ ΑΥ͂Ύ Γοβθαυςἢ 15 ον ἀθηῖ. [{ οοτητηθπας ἰϊ5οὶ 
ὉΥ ᾿ἰἰ5 οΟἰεασ οἱυςϊαιίοη, ἰϊ58 Καθ Ἔχοραϑὶ5 ΨΏΙΟΝ τηδγκΚ ἴπῸ ψνοσαὰ βἰθσαγ οα 
ΘΝΕΓΥ Ρᾶρδ, ἰἴ5 οοτῃηρδοίῃεϑβϑ οἵ ςἰδίεῃηθηῖ αηα [15 5110} οὐ οὗ δσταηρογαξηιϊ.᾽} 
--διάλεγαη Ἡγογία. 

“ΤΠε δος ῃοίαδυϑῃὶρ οἵ ἴῃς δυΐποῦ 566 πὶ5 ἴο ὃς ἔ}Υ ἐαυδὶ ἴο ἢ ΐ5 κ΄ ᾿ἀογίδκίηρ, 
δη ἣἢς Ππ45 ρίνθη ἴο ἃ5 ἃ ἤηε ρῥῖεοα οὐ ψοῦῖς. Οπς οδηηοῖ Ὀυϊ 56 τῃαϊ {{τῆς 
Θπτῖγα βοσὶθϑ 50 4]} Ὀ6 Ἔδχϑουῖϊοεαὰ ὕροη ἃ ρᾶῦ τῇ [15 Ροτγίίοη, τὲ πδὴ ὃς ἰ1ἴ- 
εἰς ες το Ὀς ἀεϑίγοα," --ρΆ᾽ ααεέῤλιία ῥγεεόγέεγίαη “ομγπαί, 



Ζθε Ἱπίενπαξοπαί Φ τί οα Φ᾽οπιπιεπίάτρ. 

“«Κικλν Ἀείῤῥεῖ ἐο ἑδελοζανε πα πεῤνείείενε."- ΤῊΝ ῬΠΝΕΞΒΥΤΈΚΙΑΝ ΒΑΝΝΕΒ, 

ΤἼΠὸ ΒοΟΟΚΒ οἱ δπμοῖ 
ΒΥ 

ΒΕΝν. ΠΕΝΕΥ ΡΕΒΕΘΕΝΝΕΌ 5ΜἸΠΤΗ, Ὁ.0., 

υφίέεεον φ' διδίηαί Μεεέον ἀριαῖ 7κίενβννίαδίον ἐκ Αἰ μελεγεί Οοίζερε. 

ζεονη ὅνο, Νεῖ 2.00. 

4“ Ῥχγοίεβϑοσ. ὅδ ἢ ̓ 5 ΟΟΓΠΙΠΙΘΏΪΑΤΥ {0111 ἴοσ βοτης {σης Ὅ6 ἴἢπ Ξἰδηδατὴ 
ψοσϊκς οἡ ϑεαιηθεῖ, δὰ ψὰ ΠΕΑΓΓ ΠΥ σοησταιυ]αῖθ ἢἰπὶ ΟἹ 5. ΒΟ] ΑΥΪΥ νου 54 

{αἰ Ὰ]Ὺ δοσοιιρ 586ἀ.᾽--Ζ.}6 Αἰ ἐλόμαιρ. 

4“41| 18. ὈοΓΏ οσὶ τοδὶ δηὰ ἐχερεῖῖοδὶ, δηᾶ ἄεα]ς τὴ οτὶρίπαὶ Ἡ εὕτεν πὰ 

Οτοοῖς. [ἱ 5ῆονγβ ραϊῃηϑίδ κίηρ ἀπ] σεῦοα δηὰ σοηϑίογα Ὁ ]ς σεϑοδσοῆ."-- 714 
γεεόγέεγία». 

“.Τῇε 5:}]6 15 οἶθδασῦ δπὰ ἰογοῖρἷα δηὰ βυϑιδί 5 ἴπ6 νν6}}- το τεραϊδιίοῃ οὗ 
τῆς ἀπε ηρυ ϑῃςα δυΐποῦ ον βοποϊδσϑῆρ δηᾶ οδπμάοσ. ΑἹ] ᾿πουρσπιΐα 5ἴα- 
ἀδηῖβ οἵ ἴῃς Θοσγρίατοβ Μν}}} ππὰ τ[ἢς τψοτκ πεϊρία!, ποῖ ΟὨΪΥ Οἡ δοσουηῖΐ οὗ 1ϊ8 
δροοίῆο ἰγεδϊτηεηῖϊ οὗ ἴπ6ὸ Βοοῖκ5 οὗ ϑατηποῖ, οὐ Ψῃἱ ἢ ἰΐ 15 Ὀαϑεᾶ, ὈὰΣ Ὀεοδυβ8 
οἵ τῆς Ἰέρῶς ἐς ἰγονν5 οἡ δηά ἴῃ δὰ 1 ρῖνοβ ἰῃ ἴΠ6 σεησγαὶ ἱπίεγρτγεϊδιίοη οὗ 
ἴῃς ϑοτὶρίαγεβ 889 τηούϊδεα ΌὈΥ̓ ῥγαβεηῖ- αὐ οὐ !οΐσπι." -άς λέ αάείρῥλία 
ἔἔγες5. 

“Τῇ 1 ΤΟΓΑΓΥ 4υ Δ] γ οὗ [τ Ὀοοἷς ἀδβογνοβ πηεητίοη. Ἂς ἀο ποῖ υ504]}}7 
ὅο ἴο σοπηπδηϊδσγί 65 ἴοσ τηοάδ]ς οἱ ἘΠ] 150 βῖγ68. Βαϊ 115 ὈοοΪκς Ὧ85 δ ἐϊΐδ- 
τἰηςῖ, τπουρἢ πποθιίτυϑίνςο, ΠΠΕΓΑΙῪ ἤδνοσ. [1 5 ἀοἰ ρῃιτυ] τεδάϊησ. Τῆς 
(τη ϑ]διίοη ἰβ Αἰ γΑγ5 [ο]]οϊἴου5, δῃὰ οἴϊδη σεηάθσϑ ἐσσί μεσ σοϊηπηθηΐξ πδοᾶ- 
Ις55."-7Τ.ε ξυαηρεῖ!. 

“Τα ἰτγεαϊτηδηῖ 15 οὐ ἰοαὶ, δηα δἱ {πε 834π|6 {ἰπς ἐχροϑίϊζοσυ. (οηβογνυδ- 
ἔνε κἰυάδηϊθ ΠΊΔΥῪ πηὰ τυοῇ ἱπ [Πϊ5 νοϊατης ἢ  ΠΙΘἢ ΤΠῸῪ οαηηοῖ ἄρτος, 
Ὀαϊ Ὧο οὔδ ᾿νϑῃίηρ ἴο Κκαον ἴῃς πιοϑῖ σϑοθηΐ οοποϊ υδοηβ σοηςογηΐηρ [ἢ ΐ5 
Ῥατὶ οὗ βδογεὰ ἢ βίοσυ Ἵδὴ αῇογὰ ἴο 6 πιῖπουὶ 1ἰ." --λήααάείῥλία Ῥγεξὸγ- 
ἐεγία» ομγηαΐ. 

“«“ΤΉς δυΐπου Ἔχ 115 Ὀυθο ΒαἿν τπ δὲ βοΠΟΪΑΥΪΥ δἰτἰταὰς το ἢ ψν}}} σοια- 
τηεηά ἢἰ5 ψοσκ ἴο [86 τγάεϑὶ δυάϊθηςο."-- 7 λε Ολωγολνιαρ. 

“ΤῊ ΠΟΠΙΠΊΘΏΪΑΓΣΥ 15 (6 πιοβὶ οοπιρίεῖα δηὰ στηϊηαϊς Πἰϊποσῖο ρυ Ὁ] 5μεὰ 
ΌΚ δὴ Επρ] 5}. -5ρεακίηρ 5οῃο αν." -λίγαίμγε. 

“ὍΤΠε τοϊυσηος οὐ Ὠγίνον δὰ Μοοτζεα 5εῖ ἃ πίρῇ κεἰδηδασζά ἔοσ ἴῃς ΟἸἹὰ 
Τοίδπηομὶ ττίϊογα  Ὀυϊ 1 τη ϊηἷἰς Ῥτοίεδβδοσ ϑυ ἢ ̓ 5 τ οσῖκ ἢδ85 τοδοδβαᾶ [6 
βδῖηθ ΠΙρἢ ἰενοὶ. [11 5 5. ΠΟ] ΑΥΙΥ δηὰ οὐ οΑ], δηὰ γεὶ ἰΐ 15 νυγ ἴδῃ ἰῃ ἃ αρὶ πὶ 
οὗ τενοσοηΐῖ ἀδνοίίος, ἃ ᾿νουίῃυ ᾿σοδίηθηῖ οἵ ἴῃς βδογϑά ἰοσχὶ. ᾿Ξ ῬΒΟΣ. 1, Νὰ. 
ΒΑΤΤΕΝ, οἱ Ρ. Ε. Ὠὐντη τ ϑοθοοὶ, ΡΒ] ΔΕ ρα. 



ὅθε Ἰκέειτπαίίοπαῦ φυτίείοαν δτοπιπιεπέατρ. 

“. ΩΑ. “σεϊφα αναμες οὐ; αὖ οὐδέ εο»ε»εδη7α7γ125." --ἰ:ἰ ΗΕ ΟΥΎἼΓΟΟΚ. 

ΡΝΟΝΕΒΝΒΘ 
ΒΥ {πΠ6 εν. ΟΒΑΝΝΕΟΒΌ Η. ΤΟΥ, δ.ῦ., 1,.ῦ. 

Ῥχοΐεββοσ οὗ Ἡδῦγεν πῃ Ἡδγναγὰ ἴΠηϊνοτσϑὶίγ. 

ζεοννη ὅνο. Νεῖ, 2.00. 

“Τὴ οαγοίαϊ ΞΟ υσὨρΡ (Πΐ8 νοϊατης ᾿οανοβ ποιπίηρ ἴο Ὀε ἀςϑίγεᾶ, 718 ἰη- 
ἰεγρσζεϊδιίοη 5 ἔτες ἔσγοση {πεο]ορὶςαὶ ῥσγα)άϊοαε. [ἰ Ψ}}} Ὅς ἱπαϑρθηβϑῦ]α ἴο 
τῆς οδγοία] βιαάδηϊ, ᾿ Πεῖποῦ ἸΔγῪ οὐ ο]ετὶς).᾽---71ς Ομδοοξ, 

“ Ῥγοίεςϑοσ ΤΟΥ 5 " (ομημπίαΑσΥ ̓  Ὑ111 (ΟΥ̓ ΠΙΔΩΥ͂ γοαῦβ5 ἴο σοί ΓαπΊδὶη 8 
μαπάδοοϊκς ἔοσ Ὀοιϊῇ ἰδδοῆοῦϑα δηὰ ἸθΆγηοσϑ, δηὰ 115 ἀθίδι 5 νν}}} Ὀ6 βιυαϊοὰ νν ἢ 
οί τοδὶ οαγα δηα ρεησγαὶ δρργεοϊδιϊοη.᾽"-- 7. ἡ] λέμμι. 

“ΤΠ σοΙηπιοπίαυΥ ἰϊβοὶί 5 ἃ τηοβὶ ἱπογοιυρῇ ἰτεαϊπηθηΐς οὗ δδοῦ νοῦβα ἴῃ 
ἀεῖαι!, ἴῃ  ΙΟἢ ἴῃς Ἰιρῃῖ οὗ [πε {1651 βο ΠΟ] Αγ Ρ ἰ5 ἰἤτοννῃ ὉΡοὴ ἴῃς πηδδη- 
ἴῃγ. Τῇῆε ᾿ἰδαγηΐηρ αἀἰβρ᾽αγεὰ τγουρῃουϊ (ες ννοτὶκ 15 ἐπογπιοῦ5. Ἦδετζε ἰ5 ἃ 
ΠΟΠΙΙΠΘΠΙΔΓΥ δὲ ἰαϑὶ ἴπδῖ ἀοε5 ποῖ "Κὶρ ἴῃς παγὰ ρ͵δοεβ, Ὀυϊ στδρρὶα5 ἢ 
ἜΥΘΥΥ ΡτΟΌΪο πὶ πα ροϊηϊ, δῃὰ 84γ5 ἴῃς θεϑὶ [Πα σδῃ Ὀα 584.᾽"---.: γεεόγέεγίαν 
απ. 

4“. Ῥγοίεβϑοσ ΤΟΥ 5 σοπη τ ὨΑΥῪ ΟἹ Ῥτονοτγὺβ τηδὶ δὶ 5 ἴῃς Ὠἰσἢεϑὶ βἰδηἀαγά 
οὗ τῇς πιεγηδίίομαὶ Ουιτῖσαὶ (οπηιεηΐατιεβ. Ν ε οδὴ ρῖνε Ὧ0 δὶρῇογ ῥταΐβο. 
Ργονεγὺβ ργεϑθηῖθ ΘΟ ΡΑΓΔΌνΝΕΙΥ ἔονν ργΟΌ] ΤΏ 5 ἴῃ οΥἰτἰοσπη, ὈὰῚ οὔετα ἰᾶῦρε 
ΟΡΡογΐυῃ!ε8 ἴο ἴῃς ἐχροβίϊοῦ δηὰ ὄχερεῖθ. ῬῬσοίεβϑθοσ Του 5 ψογὶς 15 
τποτουρῇ δηὰ Τοτηρὶεῖς.᾽᾽ --7 Δὲ Ορηγοσαίομαζεέ. 

““ΤΉ15 δἀα!τοη ἰο "ΤΏς Τηϊογπαίίομδὶ Οὐ ὶοδὶ (τη πη ηςΑΥΥ ᾽ ἢ 85 ἘΠ 6 58Σ6 
ΟΠδγδοίογ 51105 οὗ [ποσοῦ ηε55 δηὰ ραϊηϑίακιπρ 5 οἰ δυϑ ἢ 45 ἴπὸ ῥτεσθάϊηρ 
ἰϑϑῦ65 οὗ {πὲ 56εγ65. ΙΪὴ ἴπε οὐἱτοδὶ ἰσγεδίσηθεηι οἱ ἴπὸ ἴοχῖ, ἴῃ ποίϊηρ ἴῃς 
νϑυουβ τεδαάϊηρϑ δηὰ ἴπε ίοτος οὗ ἴῆς ννογὰϑ ἴῃ ἴἢς οτίρίπδαὶ Ἡεῦτεν, 1ἴ Ἰεανε 5 
Ὠοίμίηνρ ἴο Ὀε6 ἀε5ῖγεά.᾽"--Ζ Ἂς Ολγίείίαηε 7μπιεἐδρέρος. 

“.Α Βτϑῖ- "1455, υρ-ἰο-ἀδία, οὐ σαὶ δηα Ἔχορθῖςδὶ σοτη τη ἴΑΥΥ οὐ ἴῃ 6 ΒοοΪς 
οὗ Ῥγονετὺβ ἴῃ ἴη6 ἘΠ Ρ] 5} ἰδησύαρε γ5 οὴς οὗ ἴΠε οΥγίηρ πεεάϑβ οἱ ΒΙΌ]1ς 4] 
ΒΟ υϑρ. Ασοοτγαϊπηρὶγ, τνὰ σδΥ ποῖ Ὁε γιεϊαϊηρ ἰο ἴΠ6 Ἰαϊεϑὶ δα ἀπἰοη ἴο 
τῆς Ιηϊεγηδιίίοηδὶ Οὐ ςαὶ 56 165 ἴὴ6 τὶ υῖο 1 ἀδδογνεβ, ἤθη ΜῈ 580 ἴπδιὶ ἰΐ 
δῖ οὔσε ἴδκεϑ ἴῃς ἤγϑδὶ ρἴδοα ἴῃ 115 οἶδ55. Τῆδὶ ρἷδος ἰξ υὑπάουθίοαϊν ἀεβοεγνε8, 
Βονδνοῦ, δηὰ σουϊὰ ἤᾶνε βεουτοά ἐνοη δρϑίηϑι στ Π0ἢ τογα ἐουιητ ἀδΌ]ς Τςοπὶ- 
Ῥειϊϊἴοτα ἴπδη ᾿ς ΠΑΡΡΘἢ5 ἴο ἢανθε. [ἴΐζ 15 δορεῖποσ ἃ ψ6]]-ἀὐγδηρεά, Ἰαςοϊὰ 
Ἔχροβιτίοη οἱ [Πϊ5 αηΐχας ὈοοΪς ἰῃ τς ΒΙ1Ό]ς6, Ὀαβεὰ οἱ ἃ οαγείυ] βἴυαγ οἵ {πὰ 
ἰεχὶ δηὰ ἴῃς ᾿ἰπρσυΐ σεῖς δηὰ ἰβιοτίοαὶ Ὀδοϊκστουπα οὗ Ἔνεσυ ρατὶ οἵ ἱϊ.""-- - Ζλς 
7» εγίο. 

“ἍΉ116 ΠῚ5 σΟΓΩΓΩΘΏΪΑΓΥ 15 ο4|1εὦ “ οΥὐἰτἰς 4] δηᾶ 5 βυςῆ, 1ἴ 15 ποῖ ομδ ἴῃ 
ὙΠΟ [ΠῸ Δρρδαγαῖῃβ 15 βργεδὰ ουὔἱῇϊ ἴῃ ἀεῖδιὶ ; 1 15. οὔθ ὙΠ Οἢ ΔΩΥ ἰηι6}}}- 
δοηῖ ΕὨΡ ΘΠ τεδάθυ οδὴ σοϑαγ 086 δηα ἱποσγοῦρῃΥ υπάετγοιίδηὰ ""- ΖΔ 
ξΕυαρρεί 



ὅθε Ἰπέετπαξίοπαῦ φυτίείοαν δτοπιπιεπέατρ. 
᾿ἀξεσαοστοπεταεεν. απεισαττως τσαεετα. 

“714 ὀεεί ἐἯνωμορΐανγ αἀμα ἐλέ ομέ »ιοδσύ ὠδοΐμέ ο ἐλε διδέφ 

τἰμάφν ἰς 7.ἀε 7εἼγκαίζοναί Ογίζίεα,᾽" 

“-.ΤῊὴ  ΕΕΕΟΕΜΕ. (ΚΗΠΈΟΘΗ ΒΕΥΙΕΥ͂. 

51. ΡΕΤΕ ΑΝῸ 51.ὄ υ008Ὲ 
ΒΥ ἔπε εν. ΟΗΑΒΙΕΒ ΒΙασ, δ.ῦ. 

Ἑσεσίυς5 Ῥγοίεϑβου οὗ Εςοϊεϑϑιίοαὶ Ἡ : 5ιοτΥ ἰῃ [86 ἰὐηϊνογοίΥ οὗ Οχίογά. 

γον ὅνο. Νοῖ, 2.50. 

“4:5 ΟΟΙΏΙΠΙΘΏΪΔΓΤΥ 5 ΝΟΥ 58ιἰ5ίδοίοτυ ἱπάθοά, Η:5 ποῖθϑ ᾶτὲ ραγί ]Ατ]Ὺ 

να] υΔ]ς. γε ἰκηον οὗ πο ννοτγὶς οὐ ἴπεβϑε Ερίβι]65 τ Ι ἢ 15 80 ἔμ]}} δηὰ 5δ(15- 

(ἰασεῖοτγ."- 7 λε δ νέης Ολμγελ. 

ἜΤῸ ϑἤοννβθ 8Π ἱπη πθῆ56 διηουηΐ οὗ Τεβεδυοῦ δηα δοαυδ  Ιδη σε ϑ ἢ] ὙΠ (ἢ 6 

νίενν5 οἵ τὴς οὐ ς4] βοῇ ο!." -ἠεγα ά ανπα νεσόγέρν. 

““ΤῊϊς νοϊαπηα τγ6}} βσυδίδίη5 {π6 γερυϊδιίου δοπῃιενεᾶ ὉΥ 5 ργεάδοθϑβϑβοῦῖϑβ. 

Τῆς ποῖθβ ἴο ἴῃς ἰδχί, 845 ψν» 6] δ5 (Π6 ἱηϊγοάυςτ!οη5, ἀγα πιασγίζεα ὉΥ οτυάϊίοη 

αἴ οπςα αϑϊισηϊ δηὰ ἀϊδογίτιϊμδιίηρ.""- 71. Ομέοοξ. 

“Ὁ δηοη Βρρ᾽5 τοῦς 15 Ργα- ΟΠ ὩΘΏΓΥ οπαγδοίοσίζο ἃ ὉΥῪ Ἰαάϊςῖαὶ ορδῃ- 

πιϊηἀεάηδ655 δηὰ βυτραϊ μεῖς ᾿ηϑῖρῃι ἰηῖο Ὠἰδίοτιοδὶ οοπαϊτοη5, Η5 τα δ] 1511ς 
ἰηϊεγρτεϊδιίίοη οὗ πε τεϊδιίοηβ οὗ ἴῃς δροϑίϊεβ δηὰ (ἢ6 οἰγουπιβίαποαϑ οὐ (ῃ6 

ΘΑΓΙΥ ΟΠυγοἢ τοπάεγβ (πε νοϊαπια ἱηνδί δὶς ἴο 5ἰυἀεηῖθ οὗ ἴπ656ε {Π6Π|65. 

Τῆς Ἔχερειῖςαὶ ννοτῖς ἰῃ τῆς νοΐϊυπης τοϑῖβ οπ [ἢ Ὀγοδα Ὀδϑὶ5 οἵ ςαγείυϊ [1η- 

συϊδιὶς βίυαγ, δοηυδίπίδηος ΙΓ ἀροσαϊγρίϊς ᾿ϊεταίυσε δηὰ ἴῃς Ἡυειτηρβ οἱ 

τῆς Εδίμοῦβ, ἃ 5ϑ8πη6 Ἰυάρπιεηῖ, δηὰ σοοὰ 86η56.᾽᾽ --Ἄ πόγίεαρε οιγμαῖ οὐ 

7 τοί. 

“1 τηυβὶ Ὀς εἰ ρἢδβιζεά τῃδὶ ἴῃ 6 σογη ΘΠ ΑΣΥ 15 8 ἀἰδιϊηοὶ σοηιτὶ υζίοη ἴοὸ 

ΒΟΠΟΪΑΥΒὮΙΡ, {παῖ ἰξ ἀθβεγνοβ ἃ ρἷδοε δἱοηρϑίας οὗ 115 Νεὲνν Τεβίαπιεηϊ ὑγεάς- 

ΟΟΞΒΟΥΒ5 ἴῃ ἴῃς 5ευῖθβ, δηά ἴἢδι 1 5 1πΠ6 Ὀδδῖ σΟΠΊ ΠΠἸΘΏΪΑΙΎ ΟἹ ἴΠ656 δρ]5[165 ἰῃ 

Επρ] 5}. -- Ζλε διῤῥ[εαί γον ά. 

“ΤΉΝ οαγοΐαὶ δηὰ ᾿ποτουρῇ βἰυάεηϊ νν1}} ππὰ ἤετο ἃ νδϑὶ διηουηῖ οὗ ἱπίογ- 

πηδιίοῃ τηοϑὲ μεϊρέαϊ! ἴο δἰπὶ ἴῃ δ15 βιπα 658 ἀπ γαϑεάσοῆθβ. Τῆς [πἰοσγηδίοηδὶ 

Οττοαὶ (οτσαπιεπίασυ, ἴο νυ ἢ ̓ξ ὈοΙοηρ5, Μ1] ῥγονα ἃ στοαὶ Ὀοοῦ ἴο βἴυ- 

ἀδηῖβ ἀπά πικἰηἰβίογϑ.""-- 72ς (απαάίαμ Ορηργοραΐίομαϊιεί. 

“58 ἃ βἴυαγ οὗ ἴπε Οτϑεῖς ἱεχῖ, Πὶβ σοϊωτηδηίαγΥ βίδηαϑ ἴῃ ἴπ6 ἔγοηΐ τϑκ 

οὗ 16 5εγίεβ ἴο ψνῃϊςἢ ᾿ς ὈεΪοηρθ. Βαυῖ [Π6 πιοϑδὲ οπαγδοίεσίβιὶς ρασγὶ οὗ ἴῃς 

ὈοοΪκ ἰς {πε ργείδοθ δπὰ ἴδε ἱπιγοάυοίοτυΥ τηδίϊοσ, ἰῃ νος Ὦγ. Βὶρσρ᾽ 5 ρεηὶϊὰ8 
ἃ5 ἃ Ὠἰδίοτίδη ηα5 διιρὶς 50ορε ᾿᾿--  ργαΐμγε, 

ἐΕΥε ἀο ποὶ Πεϑίϊαϊς ἴο βἂγν [Πδῖ τἴ 15, αἴ 41}, ἰὴ οὖν Ἰυἀρτηεπῖ, ἴπ6 τηοϑὶ 

υϑοία] σοτητηθηΐδτΥ οἡ ἴῃς ἀϊβῆςαϊτ ροτίϊοη5 οὗ ϑογίρίασγε ἢ ΠΟ ἢ ἰξ ἀ 6815, 

οὗ ἡ Ὠοἢ 6 ᾶνα ΔΩ Κπον]εάρε.᾽" -ὴλοογνιοαῖ Ολεγελ Μευέξιν. 



ΠΡςόὲ ἹπίοτπδεοΤηπϑδ 

ζρεοϊορσίςδ!! 1, ἰθτδῖν. 

ΕΠΙΤΟΙΒ᾽ ΡΕΕΕΑΟΘΕ. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ [85 τῆδάς σγεδῖ δπὰ γαρὶ ἃ δάνδηςεϑ ἰη τεοεηὶ 

γεδίβ. Νὲεν [ἴπ65 οὐ ἱηνεϑιϊσαςίοη ἢανε Ὀδεη ορεπαα υὑρ, 

[γεϑἢ σῆς ἢ45 Ὀεεη σαϑὲ ὕροη πηϑην ϑυδ]εςῖ5 οἵ ἴῃς ἀεδεραβῖ 

ἱπζεγεβί, δηὰ τῆς Ὠἰβίογίςαὶ πεῖ ῃοα ἢδ5 Ὀδεη δρρ] θα ψ ἢ 

ἱσγηροτγίδηϊ γεϑι] 5. ΤῊ 5 ἢδ5 ργεραγεά πε ννὰν ίογ ἃ {ἰδ γαγΥ 

οὐ Τεοϊορίςαὶ ϑοίεπος, δπὰ μδ5 ογεαῖβα [ες ἀςπγδηὰ ἴογ ἰξ. 

τ 85 αἶϑο πιαάδ ἰΐ δῖ οῆςε ορρογίιῃηες δηά ργαςζίσδθὶς ποιν 

ἴο 5δσυγα ἴΠ6 ϑογνίςοϑ οὗ βϑρϑοίδ  ἰϑῖϑ ἴῃ ἴῃς αἰ εγαηῖ ἀδρατῖ- 

τηθηΐβ οὗ ΤΙ] εοίοργ, δηὰ ἴο δϑοβοοίδξε ἔπ επὶ ἴῃ δή εηζεγργίϑα 

ΜὨΪσἢ ψν1}} ἔμτγη ἰϑἢ ἃ τεοοσγά οἱ Τεοϊορίςαὶ ἱπαυΐγν ὑρ ἴο 

ἀαδῖα. 

ΤῊῖβ Π|Ότγατγν 15 ἀδοίσηςά ἴο οονοῦ ἔπε Ψ ΠοΪς Πα] ὰ οὗ (ἢ τί9- 

τἰαη Τεοΐοσνυ. δοῇ νοϊυπης ἰ5 ἴο Ὀὲ σοπηρ]εῖε ἰη ἰΐϑεῖ, 

1116, δ 1Π6 ϑαπΊε {{π|ς, ἰς Μν1}} [οτι ρα οὗ ἃ σαγείυν 

Ῥ᾽δηηβα νῃοΪῈ. Οἷς οἱ ἴμε Εαϊτοτῖϑ 15 ἴο ργερᾶγε ἃ νοὶ πὴ 

οἱ Τπεοϊορίςαὶ Ἐπονοϊορεάϊα νος ἢ ψν 1] σῖνα {ἰὰ ἰβέοτν 

δηα ᾿ἰτογαΐυγε οὗ εδο ἀεραγίπηεηΐϊ, 45 ΜῈ }}] 85 οὗ Τπεοϊοσυ 

85 ἃ ΜὮΟΪΘΟ. 

Τῆς ΠΑΡ γαγν 5 ἰητεη εα ἴο ἔογπὶ ἃ βογίοβ οἵ Τεχί- Βοοῖβ 

ίογ ϑιυάεηίπ οἱ Τ᾽ εοϊοργ. 

Τῆς Αὐτούβ, ἐΠπεγείοτα, αἱ ΠΊ δὲ σοηςίβεποϑβ δηά σοπηρϑοῖ- 

(685 οἱ 5ἰδϊοπηθεηῖ, Αἱ {πε βᾶπιεὲ {ἰπ|6, ἘΠῈΥ να ἰη νίονν 



ΕΠΙΤΟΙΘ᾽ ΡΕΕΕΑΟΕ. 

(ἢδξ Ιαγρε δηὰ ἱπογεαϑίησ οἶδβ5 οἵ δια ἀθηΐβ, ἰη οἴποῦ ἀδραγῖ- 

τας οὗ ἰηχαυΐτγν, ὙΠῸ ἀδδῖγε ἴο ἢανε ἃ βυϑιεπγδιῖς δηα ἴῃοῦ- 

ΟἸΡῊ ἐχροβίτίοη οἵ Τ᾽ ῃββοϊορίςαὶ ϑείεηςθς, Ταεςμηΐϊοδὶ πηδζίογο 

Ψ11 τπογείοτε θ6 τπσγονη ἱπῖο τῆς ἔογῃ οὗ ποίς5, αηὰ {τῆς 

τοχῖ Ψ1] Ὀς τηδάς 45 γεδάδοϊ!Ἤε δηὰ διϊσγαςζῖνε 45 ροβϑί]6. 

Τῆς ΓΙΌΓΤΑΓΥ ἰ5 ἱπτεγηδίίοηδὶ δηα ἱπιεγοοηξεβϑίοηδὶ. [{ 

ψν1}1] Ὀς σοπάιυςςεά ἴῃ ἃ σαζδο]ὶς βρίγίιξ, δηὰ ἴῃ ἴῃς ᾿πηζογεϑῖβ 

οἵ ΤἼεοϊορν 85 ἃ βοίςηςδ. 

[5 αἷσι νν1}} Ὀς ἴο σῖνε []] ἀπά ἱπηραγίῖαὶ σζδξζεπηεηῖα Ροία 

οὗ {π6Ὸ τεϑυ 5 οἱ Τ βεοϊορσίςαὶ ϑοίεηςε δηά οἱ {πε αιιεβίϊοηβ 

ὙΠ] Οἢ τα 511}] δί ἴϑϑὰς ἴῃ τῆς ἀ!ἔογεηξ ἀεραγίσγηεηίϑ. 

Τῆς Αὐΐποτϑβ νν1}} 6 βομοίαγβ οἱ γεσορη!ζΖεά ταρυζατίοη ἴῃ 

{Πς δενεγαῖ Ὀγαποῦ 65 οἱ συν δϑοίσηδα τρ θη]. Τὸν ν1}} 

Ὀς δϑϑοοίδιεαά νυν ἐδοὴ οἴπεῦ δπὰ ἢ τῆς Ἑάϊῖοῖβ ἰη τῆς 

εβοτέ ἴο ῥίον! ἀς ἃ 56γεβ οὗ νοϊ υπηὴ65 ν᾽ ἢ 1. ]} τᾶν δά εαιδίεὶΥ 

Τεργσβδοηΐ {ππ ργδβϑεηΐ σοηαϊίοη οὗ ἱπνεϑισαζίοη, δηὰ ᾿ηα!- 

ςδῖς ἴΠ6 νὰν ἔογ ἔυγίπεῦ ρτοόρταβ8. 

ΓΗΑΕΙΓῈΘ Α. ΒΕΙ͂ΟΟΘΞ5. 

ΘΙΕΝΑΞΚΤ Ὁ. Ενὶ ΘΑΙΜΟΝΏΌ. 

Ὑδοοϊοσίοδὶ Ἐπογοίϊορε άϊα. ΒΥ ΟΗΑΚΙΕ5 Α. Βκιοαβ, ἢ.Ὁ., χε, 
Ρτοίθββϑδοσ οὗ ΒιΌ]1ςαὶ] ΤΉΘΟΪΟωΥ, 
ὑπίοη ΓΠοθοϊοσίοαὶ ϑεπιίπασυ, ΝΕ 
Υ οτΐ. 

ΑΔ Ιπἰγοάιπςοίζίου ἴο ἴδε 1 ἰτα-ὀ Βγ 5. Ε. Ῥκινεακ, ἢ.Ὁ., 1, 
ἴυτα οὗ ἴδε ΟἹά Ταεδβίαπιεηϊς. ἙΚερία5 Ρτγοίεβθβϑοσ οὗ Ηδῦτγεν, δπά 

(δηοη οἱ (πεϑὲ Ομυτγοῆ, Οχίοτσα, 
(Κευϊεεά απα ἐπ ἰαγρεα καἰ 10».} 

Τῆς Θϑίυάγ οὗ ἴδε ΟΙΪά Τεβία-Ὁ Βγῖῃο Εἴρδι κεν. ΠΕΚΒΕΕΤ ΕΟΨΑΚΟ 
τιροηΐ. ΕΥΡΕ, Ὁ.Ὁ., Ιμογὰ Βίβῃορ οὗ ΜΝ Ἰῃ- 

οδμοϑίοσ, 
ΟΙά Τεβίαπιεπς Ηἱδίοσγ. Βγ ΗΈΝΚΥ ΡΕΚΕΞΕΚΨΕΡ ὅΜΙΤΗ, Ὦ.Ὁ,., 

Ῥτοίεϑϑοσ οἱ Β Ὁ] σαὶ Η ἰϑίογγ, Ατὰ- 
Ὠοτγϑῖ (οἸ]αρο, Μ455. [7 γε. 

(οηϊεοιηρογασυ Ηἰβίοσυ οὗ ἴςΖἑ ΒἘΒγ ΕἌΑΝΟΙ5 Βκονν, Π.Ὁ., 1.1,.., 
ΟΙἱά Τοβίεπιοηϊ. Π.1.1|., Ργοΐεϑβοσ οὗ Ηθῦγον, [Π πἰοὴ 

ΤΗθδοϊορίςοαὶ ϑειαίμασυ, Ναν Υοτῖς. 
ὙΒΘΟΙΪΟΟΥ οὗ ἴδε Οἱά Τεβία- Βγιῖῃε ἰαῖε ἃ. Β. άνιῦβον, Ὁ... 

τπιρηϊ. 1,.1,.Ὁ., Ῥτγοίδϑϑοσ οὗ Ηοῦτον, Νεονν 
(ΟἸεσο, ἙαϊηυΓρΆ. [25 γώ. 



ὅθε Ἱπίετπαξοπαι Φβεοοίοαίοαν Ξἰθτάτῃ. 

Δὸὺὰ Τπἰγοδιυςτῖος ἴο ἴδ6 1,116 Γ78- 
ἴυτα οὗϊδε Νὸν Τοβιδγηθηῖ. 

Οδῦος δηὰὲ Τοχῖ οὗ ἴδε Νοὸν 
Τοεβιδιηθηῖ, 

ΤὨς [υἱέες οὗ ΟὨτίδι, 

Α Ηἰβίοσν οὗ Οδσίβιϊίδηϊ τ ἰῃ 
ἴδε Αροβίοϊϊς κε. 

Οοπιοιωρογωσν ἘΣ βίῖοσνυ οὗ ἴῃς 
Νον Τοεδιδιηθηῖ, 

ΤΒοοΐοσν οὗ ἴ8εὸ Νεῖνν Τεβῖδ- 
ΤΊ ΘΏϊ, 

ΤὮς ΔΑἸὐποίεηϊ (διδοϊὲς ΟΒυτοὮ. 

ΤΟ 1,δἴος Οδιῃοῖὶς ΟΒυτοῦ. 

ΎΠο 1 δἰ ΟΒυτοῇ. 

Ἡ  βϑἔοσυ οὗ (πε βείδι Ὠοεςϊσγίης. 

Οπείβείδη 1[πϑιἰἰξυτὶοπ.5. 

ῬΒΙΙΟΒΟΡΩΥ οὗ Βεϊσίο:. 

Ἀροϊοχσεῖίς8. 

ΤΏς Ὠοεοίείπε οὗ σοά. 

Το ΠΥ δ οὗ Θαϊναιίοι, 

ΓὨγίβιίδα Ἐ{Ώϊς8. 

ΤδὭςε (γι βίη Ῥαβῖος δηὰ ἔμπα 
ἿΝ οτϊείηρς Οδυτοῖ. 

Ἑαρδίεϊςα! 1 ἰταταΐυτα, 

Βγ 5. Ὁ. Ε. ΘΑΙΜΟΝΌ, Ὁ... Ῥυΐη- 
εἷραὶ οὗ ἴῇς Ετγθε (βυτγοῦ (οίϊερε, 
Αδογάδθῃ. ᾿ 

ΒΥ ΟΑΒΡΑΒ ΚΕΝῈ ΟΕΕΟΘΟΚΥ, .}., 
11,..}., Ῥτγοίδϑθϑου οὗ Νεν Τοεβία- 
τοηΐ Εχοραβὶβ ἰῃ ἴῃς [7 ηϊνοσβιυ οὗ 
1, εἰρΖίς. 

Βγ ΔΝ ΊΜΙΑΜ ΘΑΝΌΑΥ, Ὁ.Ὁ.,. 11... 
[Δὰν Μαιγαγεῖ Ῥγοέεβθου οἱ )1- 
νἱηγ, Δηὰ (δηοη οἱ (μΞὲ (Βυτοὶ, 
Οχίοτά. 

ΒΥ Αξτηῦξκ Ὁ. ΜΟΟΙΕΈΣΕΈΚΤ, Ὁ.Ὁ., 
Ῥγοΐίεθϑοῦγ οὗὖὐ Ομυσοῦ ἨἩἰδβίογυ, 
Τ ίοη 1 πεοϊορίοδὶ ϑεπιίηατυ, Νεὸν 
Υοτκ. (Δοτν γεαάνγ.) 

Βγ Εκανκ Ὁ. Ῥοκτεᾷ, Ρῃ.Ὁ., Ρτο- 
ἔεβϑϑου οἵ ΒΒ ̓ ς. α] ΤΠ δθοϊορυ, Υαὶς 
ὕπϊνεγθγ, Νὸν ἤδλνε, (οηη. 

ΒΥ ΟΕΟΒΚΟΕ Β. ὅΤΕΝΕΝ5, ἢ).})., Ῥτο- 
ίεβϑθοσ οὐ δϑγϑβίοσηδιῖς Πεοΐοργ, 
γα]. {0ηϊνετϑῖγ, Νεὲν μδνεῃ, 
Οομη. (δοτο γεαάνγ.) 

ΒΥ ἘΟΒΕΚῚΤ ΒΑΙΝΥ, Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ, 
Ῥηποῖραι οὗ ἴα Νεὲνν Οὐοϊϊερεα, 
Ἑαϊηθυγρῃ. (ίοτο γεσαΐν.) 

Βγ ΚΟΒΕΚῚ Βαινυ, Ὠ.Ὁ., 1.1,.Ὁ., 
Ῥγποῖραὶ οὐ ἴῇς Νεν (οϊεγα, 
ἙαϊυΓΡΉ. 

ΒΥ ἴπε Εἰρῃξ ἕδν. ΑΚΟΗΙΒΑΙ ἘΟΒ- 
ΕΆΤΘΟΝ, ).Ὁ., Πμοτὰ ΒίϑΠορ οἱ ἔχε- 
ἴετ. 

Βγ Ο. Ρ. ΕἸΞΗΕκ, .Ὁ.,.1.1,.Ὁ.. Ῥτο- 
ίεϑβογ οὐ Ἐς οϊεβίθϑτίοαὶ Ηβίοσυ, 
Υα]Ἂς ἱπ᾿νογϑιῖν, Νὲν δλνεῃ, (οηῃ. 
(Κευΐτεά απο ἐπ αγρεα ἐαἠϊ{1071.) 

Βγ ΑΟΥ, σα. Αἰεν, 0,.Ὁ.., Ῥσοΐδ- 
50 οὐ Ἐροοϊοβίδϑδιιοαὶ Ηβδΐοσγ, Ρ. 
Ε. ΤὐνηὙ ϑοπμοοῖ, (αι σι ρο, 
Μαβ5. (δλιοιυ γεαά».) 

ΒΥ ΚΟΒΕΚΤ ΕΠΙΝτ, Ὠ.Ὦ., 1.1, 
Ρτοίεβϑβοσ οὗ Ὀινίην τὰ ἴδ ἴδηι 
νευϑὶιυ οἱ ΕΙΩὈυΓρἢ. 

Βγ ἴῃε Ἰαῖε Α. Β. Βκυςσε, Ὁ. Ὁ., βοιηῶ- 
{ἰπ|Ὸ Ῥτοίεββϑοσ. οὗ Νὲν Τεβίδιηθηϊξ 
Εχερεϑὶβ, Ετες ΟὉμυσοῦ ΟΟ]]ερα, 
ΟἸαβρον. (βευϊεά απ τη αγρειΐ 
φα 4291.) 

ΒΥ μι ΑΜ Ν. ΟἸΑΚΚΕ, Ὦ.., Ρτο- 
ἴθϑϑδοῦ οὐ ϑγϑίοσηδίις ὙπΠεοίορυ, 
Η δι] οη ΤὨεοϊορῖοδὶ ϑεπ  ΠΑτγ. 

ΒγΘΕΟΚΟΒ Π. ὅΤΕΝΕΝΒ, Ὠ.}., Ρτο- 
ίεϑϑοσ οἵ ϑγϑβίθτηδίὶς Τ πεοϊορΥ, Υ δἷβ 
ζυπϊνετϑιυ. 

ΒΥ ΝΈΝΥΜΑΝ ΘΜΥΤΗ, Ὁ.Ὁ., Ῥαβῖογ οὗ 
(οπρτεραίίομαὶ Οπυτοῦ, Νὲν Ηδ- 
νεη. (Χενίςεαά αμα ἐη αν» σε εὐ ἐ{10᾽1.} 

ΒΥ ΜΥΑΒΗΙΝΟΤΩΝ ΟΙΑΏΡΕΝ, Ὠ.Ώ})., 
Ῥαβῖογῦ οἵ (οῃπρτεραϊίοηδὶ (ἸΠατοῆ, 
(οΙ]υπθα5, ΟὨο,. (διστυ γεαα.) 

ΒΥ 5. ΘΟΒΈΘΗΤΕΚ, Μ.Α., Ῥτγοβίἀδηΐϊ 
οἵ {πὸ [ον]5ἢ Τ πεοϊοσιίςδὶ Θοσα ΠΑΧΎ, 
Νὸον Υοσκ (ἰ(γ. 



᾿ ὅθε Ἰπέετπαξίοπαν δ εοίοαίοα Ξίβτάτρ. 

ΑΝ ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΙῸ {{{Ὶ4{ΠῚῸ οἱ (6 ΟΙἹ« Τεξίαιηξηΐ 
ΒΥ Ρτοΐ. 5. ἢ. ὈΒΙΝΕΕ, ἢ.Ὁ., δ.{μπ|. 

΄δεοῦ οὗ Ομεῖοε Οπειτοῖ, Οχοεά 

λύειν Ξ αζο εν εφα 

γον ὅνο, 558 ραζ65, 82.50 ποῖ 

ἜΤ 5 [06 πηοβῖ ΒΟΒΟΪΔΙΙ͂Υ δηᾶ οὐ 1ς 4] ττοσῖς ἰῃ τὴ ἘΏΡ] 158} δῇ. 
δσύδχο οὐ ἴδ6 ᾿ἰϊογαΐατο οὗ ἴ86 ΟἹ Τορίδιηθηϊ, δηᾶ ἐγ ὉΡ ἴο ἴπ6 
Ῥταβϑϑῃϊ βἴδίθ οὗ γοϑθασοῦ ἴῃ ἀθγσηδον." --- σοί. ῬΗΙΜΡ ΘΟΗΑΕΕ, Ὠ.Ὦ. 

“Οδηοῦ ὈΣΙνοσ 8845 δυσδηρϑα 158 τηδίοσὶ δὶ Ἔθχοθ ἸΘῪ, 5 ϑαςοίηςὶ 
σϊϊδουῖ ὈΕΙΩΣ Βυγτίοα οὐ ὉΏΟΙΘΑσ, δηὰ ἰσγοδῖβ 86 ναγίουϑ οὐ Εἴς 4] Ὁσοῦὺῦ- 
1618 ἱῃνοῖϊνεα τ} δάσο ξαὶ τ 6855 δηὰ σοοῦ Ἰυᾶάρτησῃϊ.᾽" 

---Ῥγοῖ. Ὁ. Η. Του. 

“ἩΗ:58 Ἰαάρτηρηςϊ 18 βί ρΌΪΑΥΪν ἔδῖσ, οὶ, ἀρ ἱαβϑθάᾶ, δηᾶ ἰηᾶο- 
Ῥεράεηϊς. [ξ ἰβ αἷϑο ᾿ἰβογουσὶν γονογθηῖ]. . . . ὅΤπα βοσγνίςθ, 
ὙὩϊοἢ 818 Ὀοοΐς ψ1}} το θσ ἰῃ ἴὯ6 ὑσγοϑϑηΐῖ οοηξαβίοη οὗ τηϊηπἃ οὐ ἰδ 
τοδὶ βυν)θοῖ, οΔ ϑογοοῖν Ὀ6 ονογοϑε πιαῖθα.""-- 7. Ζοκάονι 7 ρεές. 

“438 ἃ ψῇοΐθ, ἴδοσο 18 γοῦν ἢ. Ὀοοῖΐς ἴῃ ἴῃ 6 ΕΠ ΡΟ] 5} ἰδηριιασς 
δαιιδὶ ἴο [δϊ58 " Τηϊσοδαοσίίοι ἴο ἴδ6 1 ἰζογαῖασο οὗ ἴῃ6 ΟΙᾶ Τοβίδσηθηϊ᾽ 
ἔοτ ἴ86 διυάδηϊ ψῆο ἀδϑίσοϑ ἴο ποδοσβϑίδηα δὶ ἴΠ6 τηοᾶάθτῃ οσ [10 151} 
ἐλέπξε ΔΌους [86 ΒΙΌ]6." --;Ὥγ. ΩΥ̓ΜΑᾺΑΝ ΑΒΒΟΤΊ, ἐμ ἐάε Ομίδοξ. 

“Τδε Ὀοοῖκ 8 οὯθ ΨΟΓΏΥ οὗ 1:15 συ Ὀ͵)θοοῖ, Βοσουρἢ 1 ἰἴ5 ἴγοδῖ- 
ταθηΐ, γανοσοηῖΐ ἴῃ 115 ἴοπθ, ϑυτηρδαίμοιις ἴῃ 15 δϑιπιαῖθ, ἔγδηῖς ἴῃ 15 
ΤΕΡΌΕΒΙΠΟΝ οἔὗ ἀϊδησυ 65, οορδογναῖδνα (ἰὰ ἴδ6 Ὀδδῖ βθΏβθ οὗ [;6 
ψοτζγαάλ ἴῃ 115 βδἰδιίδηδηϊ οὗ γθϑυ 5." 

-- σοῦ. εν Ρ. ὅΜμιτη, ἐς 24 ἤαραεέμε οΥὙ Ολγίσέανε Σζεγαΐενγε. 

“ἼΩ ψοσκίαρ οαἵ μ͵5 πιεῖ μοᾶ ΟἿΣ δυΐβοῦ ἴδκεβ ὮΡ δδοῦ Ὀοοῖς ἰπ 
ογᾶθσ δῃηὰ ροὺβ (Ὡσουρ ἐξ νἱ στηδγνοίουβ δηὰ στ Ἱοσοβοορίο οΑσΘ. 
Εν σν νϑῦβθ, ΘΝ σΥῪ οἴδυβθ, σοσὰ ΌὉγ νοτσγά, 15 δἰ [δὰ δηᾶ νψεοϊρῃϑᾶ, ἀηὰ 
115 ΡΪδοθ ἴῃ 186 ΣΘσΑσΥ ογχζαηΐϑῃ ἀδοιϊ δα ὩρΡοη .᾿ 

-- 74ε }ν»εεόγέεγίακ Ομανίεγν. 

“41 σοηίδι:8 υϑὲ {πὶ Ῥγοϑθηίϊδιίίοη οὐ ἴδ σοϑυϊῖβ οὗ ΟἹὰ Τεϑίδ. 
ταοηῖΐ οσι ἰοςῖβηλ ἔοσ Ὡς ΕΣ 5 τϑδάοσθ ἴῃ [815 ἀδρδαγίθηϊς δανα 
ὍΘΘΟΏ νϊϊΐης. . . . ζΤ8θ0 ψδοΐθ Ὀοοϊκ 5 Ἔθχοοι]θηῖ; τ ψ}1}} θα ἔουπὰ 
Βοϊρέαὶ, σμαγδοϊοσιζϑᾶ 85 ἰΐ 15 411 [σου σὰ Ὁγ ἴπδί βοβοϊασὶν Ῥοΐβθ οὗ 
τηϊῃά, ψὩῖο, θη ἰς ἄοσβ ηοῖΐ ἰκηον, ἰ5 ποῖ δϑῃμδηα ἴο ὑσχοβδϑῃϊ ἀθ- 
δτϑεβ οὗ ρσχγοῦδὈ ἐγ." -πλύετυ Ἡογίά. 

δ φςς,, ὍΌδηοη Ὀτγίνον᾽ 5 Ὀοοΐς 5 “παταςίεσζοὰ τπτουρμουῖ Ὁγ 
᾿ποτουχ ΟὨτίϑιίδη ϑομοϊδυϑῃὶρ, ἐδι 0} τοβοδύοῆ, οδυϊίοη ἰὼ ἰἢς 
εχρσγαοββϑίοῃ οὗ τηοσε ορἰηΐοηϑ, σδηάου ἴω ἴῃς βἰδιειηεηῖ οὗ ἔδοῖϊβ δηὰ οὗ 
16 ὩδΟΘΘΒΔΑΓΥ͂ ἰηΐδγδηςσοϑ ἔγοτῃ {π6πὶΊ, απὰ τῆς ἀδνοιυϊ τοοορσηϊτίοη οὗ 
ἰῆς αἀϊνίης ἰηννογκίης ἴῃ ἴῃς τεὶϊ σίου ᾿ς οὐ τῆς Ηεδῦτεν 8, δηὰ οὗ τῃς 
τοἰκεη8 οἱ αἰνίης ἱηϑρίταιίοη ἴῃ ἴῃς ᾿ἰαγαῖιτε τυ ἢ ἰς ἢ τοςοοσὰβ δηᾶ δπ)- 
Ὀοάϊε85 1ἰ."--τ. Α. Ρ. ΡΕΑΒΟΡΥ, ἐς 14 Οαριὀνἑαἶρε 7Ζνέῤερέ. 



ὅθε Ἱκπίετπαξοπαῦ Φβεοίοαίοαν, Ξίβτάτῃ. 

ΟΠΕΙΘΤΙΑΝ ΙΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝΆ. 

ΒΥ ΑἸΈΧΑΝΘΌΕΕ Υ. α. ΑἸῈΝ, ἢ.ῦ. 

Ῥτοίεϑϑοσ οὗ Ἐοοὶε ἰβϑβιῖςαὶ Η  βίοσυ ἰπ [86 Ἐρίβοοραὶ Τβεβοϊορίοδὶ ϑομοοὶ 
ἴῃ δι τ ρα. 

γον ὅνο, 577 ρᾶζοβ, 2.580 ποῖ. 

“« Ῥχοίε5ϑοσ Α11]6π᾿95 (γί ϑιίδη Γηϑ.Ἰ 1] 0 Ὁ} 5 ΤῊΔΥ ὯὍε τεραγάθα 345 ἴῃ6 πηοβῖ 
ἱπηροτίδηϊς ρεσιηδηθηῖ σοηι ας οη πο ἢ ἴῃς Ῥτοϊαβίδηϊς ἘΡρίβοοραὶ σμυσοῆ 
οἵ τῆς [0ηϊἰεὰ διαῖο5 Π85 γεῖ ζηδάς ἴο ρεησγαδὶ {Πθο]ογίςαὶ τπουρηι. [πῃ ἃ εν 
ΡΑτιου σα ἰτ νν}}} ποῖ οσοτητηδη ἴῃ ἀηίνογϑαὶ, Οὐ ὄνθὴ ἴΠε βεπεσαὶ αϑϑθηΐ οἵ 
αἰδοτγι πηϊηδίηρ τοδάθγϑ; Ὀσΐ 1ἴ νν}}} τϑοοῖνβ. 85 1 ἄδβεσνεβ, ἴῃς τεϑρθοῖ δηὰ 
Δρρζεοϊδίίοη οὗ ἴῃοβα γὙ80 ΥΙΡΉΓΙΥ ἐϑιϊπηαῖς [ἢς νατίοα, Ἰεαγηεα, δηὰ ἱπάεροηά- 
δηΐ 5ρίτιῖ οὗ τὴς δαῖμον. -- 74 νπεγίεαη “ομγα οΥ 7 Δεοίορ. 

“4Α5 ἴο ἢϊ5 τηεϊμοά {πεγὰ οδη Ὅ6 ὯΟ ἴπνγο ΟΡ᾿ΠΙΟΏ5, ΠΟΥ 45 ἴο ἴδε Ὀτγοδά, 
οτςαὶ, απ ἀρργθοίδενε σμαγδοῖοσ οὐ ἢἰβ βίυγ [{ 15 8ῃ ἱπηΠΘ56}} 5ὰρ- 
σεϑῖϊνε, 5ιἰπγυϊδιίη σ, δα ἐποουγαρίηρ ρίθοα οὗ ψοσκ. [Ι{ 5ῃονν5 [παῖ τηοάδγῃ 
ΘΟ ΠΟΪΑΥΒΠΪΡ 15 ποὶ 8}} δῖ 568 858 ἴο γαϑ} 5, δηὰ ᾿ξ ὑγεϑεηῖβ ἃ Ψουτῦν νἱον οἵ 8 
στοδῖ δῃὰ ηοῦϊς Ξυ] οὶ, ἴΠ6 στεαῖοϑί δηὰ ὩοὈ]6ϑῖ οἵ 4]] βυῦ)εςί5." - 71: 79:- 
ἀρῥεμαά θη. 

“. ΤΏ15 ΝΜ] δἵ οπος ἴδκα 115 ρἷδοα διηοηρ ἴῃε τηοϑὲ να] υδΌ]6 νοϊαπηδ5 ἴῃ {πὸ 
4“ Τητεγηδίζουδὶ Τθοϊ]ορίῖοδὶ ΡΣ σοῃ δε αν ἰῃ ἰἴδεὶ ἢ ἃ νυ σΎῪ σοτηρ]εῖα 
ερίϊοπις Ὀοΐῃ οὗ σεῆθταὶ οἤυσοι ᾿ἰβίοσυ δηὰ οἱ ἴῃς ἢἰβίοσυ οἱ ἀοςίγιῃ 65. 
ον ν ΑΔ 5ϊηρῖςο αυοϊδιίοι 6 }} 1] πϑιγαῖαθ [ἢ 6 ὈγΠΠδηΐϊ βῖγ]6 δηᾶ ἴῃς ὑσο- 
ἰουηά τπουρδὶ οὗ ἴῃς Ὀοοϊκ.᾽"᾽- 7. ες δέίῤῥοίλεεα ϑαεζα. 

“Πα ψεϑ! τῇ οὗ ἰδαγηΐηρ, ἴῃς Ἀ᾿5[ΟΥ͂ΘΑΙ Θρῖῖ, τὴ 6 ΡὨΠΟΒοΡἢΪο σταβρ, τπῸ 
Ιογαδῖτγ ἴο τὰς σοπιϊπαϊν οὗ ᾿δ, νυν ἢ ἐνεσγνῆετςε οπαγδοίεγίζε 15 ἰποσουρῇ 
βίυαγ οὗ 1π6 ΟΥρδῃϊζδίίοη, ογθθάϑβ, αηὰ οὐ]τυ5 σοηϑιταῖϊηρ (τὶ δὴ 1 ηδιτὰ- 
το. . .. . Ηονενεγ 6 γοδάθγ πδΥ Οἱ ἔθου ἢ (ΠῸ οοποϊυϑίοη5 οὗ ἴΠ6 
ΔΌΪΠΟΥ, αν ΜΜ11 αυεϑίίου ἢ5 ρα πϑῖδ κῃ  ϑο ΠΟ Αγ ἢ ΙΡ, πα ϊοἱα] ἰοπιρεσγαπηθηῖ, 
Δα σΑΙ ΠΟ] ἰοΥ οὐ (γι ϑ(ίδῃ 5ριτγῖῖ."-- 7 ἦς Α ἀναποξ, 

“1ὶ ἰθ 8ῃὴ ὨΟΠΟΥ ἴο Ατηδγίοδη βο πο υβΐρ, δηᾶ τ θ6 τεδὰ ὈΥ 41} ψῆο 
Ψ 5} ἴο Ὀὲ δοτεδϑβὶ οἵ (6 δρε.᾽--Ζ ες διέλεγανε λεγε Μενέδι. 

“ἉΥΠἢ 41} 19 ἀεέεςῖϊς δηὰ 1ἰπϊτδιοη 5, 15 15. ἃ πγοϑί 1] πτιϊπδτὶηρ δηὰ συρ- 
σεβῖῖνε ὈΟΟΪς ΟἹ 8 5υῦ)οοῖ οὗ δριάΐϊηρ ἱπίεγεϑβι." -- 7223 Ολγέρέίαν; 7π|εἰ{ϊ- 
ξΖέηεεγ."" 

“Ἰὸ 15 ἃ ᾿ἸγθαϑῦσΥ οὗ Ἔχροτὶ Κηον]εᾶρο, δυτδηροα ἰῃ 8Δη ογάεεν δηὰ Ἰυοϊά 
ΤΩΔΏΠΕΟΣ, 8η4 τῆογα ἴδῃ ογα ΠΔΓΠῪ τοδάδῦϊθ. . . . [15 σοῃίγο]]εὰ Ὁγ τἢ68 
σδηδιὰ δηὰ οσγ εἰοαὶ σρίσῖὶ οὐ {πὰ σαγείῃϊ Πἰϑίοδη νο, οὗ οοῦγβε, ἢδ5 ἢὶϑ5 
οοηνίςτ]οΟἢ5 δηὰ ῥσγείεσγεποθβ, Ὀὰϊ ΨνῆΟ τηδῖκαϑ ὯΟ οἾ81Ππ|5 ἴῃ {πεῖς ὈΘἢ Δ] νυ ΠΙΟἢ 
ἴῃα ἰαοῖδ ἀο ποὶ 5εδπὶ ἴο νγαγγδηΐ," -- - 71 Ορηρυεραΐίορμα ἠέ, 

“ς νῳυ͵ἱϊεϑβ ἱπ ἃ Ἵπαγγηὶηρ βῖυ]ε, πὰ ἢδᾶ5 ςο]]δοϊεα ἃ ναϑῖ διηουπὶ οὗ ἰπ)- 
Ῥογίδηϊ τηδίουίαὶ ρετιδἰπίηρ ἰο ἢἰ5 συ )εοῖ Ἡ ΠΙΟἢ σδὴ 6 ἐουηά ἰῃ 55 οἵδοσ 
ψοτὶκ ἴῃ 50 οοτηρϑοὶ ἃ ίοσι.""-- 7224 λίσισ γον Οὐξόγυθν, 



ὅθε Ἰπέετπαξίοπαῦ. Φβεοδοαίοαῦ Ξἰβτάτ. 

Αροϊορεί!ςβ; 
Οεγ, Ομ σἐἰδηΐϊΐγ Ὠοείεποίνοῖν ϑέδίοά. 

Βυ ἴδπο ἰΪδίο ΑΙ ΕΧΑΝΌΕΝ ΒΑΙΜΑΙΝ ΒΗΌΚΕ, δ.0., 

"εροΐοδδοῦ οὗ Αροΐ διὰ Νοῖν Τοδίδιιοηΐς Ἐχορεαῖδ, το Οδιυεοῖῦ 
Αἰδαχον ; Αεἴδπονγ οὗ "' Τῆο Τεαϊπίης οὗ πο Ττγεῖνο,"" “Το Πα }2- 

τοι: οἵ Οπεῖσε,"" 5" ΤΟ Κη χάος οὗ 6Θοάὐ,"" εἰς. 

γον ὅνο, 528 ρᾶξζεδ, 92.580 ποῖ. 

Ῥτοξδϑϑουῦ ΒΣΌςΘ᾽ 5 νοσῖς 8 ἢοῖ δῇ δρβίσγδαςϊ ἰγϑδιΐβα οἡ δροϊορεῖίοβ, 
Ὁαϊ δῇ δροϊορεῖίο ργεβεηϊδίίζοῃ οὗ ἴ86 Ομυιβδη ἔδὶ τ, τυ ἢ τεέθγθῃοθ 
ἴῖο Ὠδίοδνοσ 10 οὐσ ἰηἰε]]δοῖ41 δον] ΓΟ στ Θηΐ ΣΔἶκ6 5 ζαὶἢ αἰ βου] δἱ 
ἴΠ6 Ῥγοβοηΐ {{Π|6. 

 αἀάγοββθϑ 1156] ἴο ζΏΘ ἢ νγῆοβα ϑυτηρδίβὶ 65 ἃσὸ στ ἱ τ ΟΠ ΣΙ ΞΕ ΔΏΣΥ, 
Δῃηᾶ ἀϊδβουβδαθ [86 ἴΟΡῚς5 οὗ ὑγαββϑίηρ ΘΟΠΟΘΓΏ---ς Ὀυτηΐηρ απ] 6 5Ὁ 1085 
οὗ ἴῃς ἢουγ. [1158 οἴετγοά 85 δῷ δὰ ἴο ἔδὶ ἢ σαῖῃοσ 8: ἃ ὈυςΓ658 οὗ 
τοοεϊινοα Ὀο]ϊεξ δηᾶ δῷ δύίμοσν οὗ ΤΕΔΡΟΏΒ ξοσ ἴῃ6 οσϊβοᾶοχ Ὀδ]ίονοσ. 

“«ΤῺς6 Ὅοοϊς ἰπτουσμουΐ ΘΧΒ 115 6 τοι οάβ δηᾶ [86 Σαβα 15 οὗ 
ςοηϑοίοη του, ἰηἀορεπηάδοῖϊ, ἐχροσὶ δηᾶ ἄθνουϊ ΒιΌὉ]1ο 41 βοβο γβῃρ, 
δΔῃά 1ἴ 15 οὗ ρεσσηδῃθῃῖ νδ]πε."-- 71. Οοηργραξίοπαξέεί. 

“ΤῺΘ ρῥγδοίίοδὶ νϑῖιαθ οὗ [18 Ὀοοῖς δ ]65 ἴἴ ἴο 84 Ό͵δοθ 'ἱῃ [86 
ἢσχϑι σϑῃ]ο."᾽ - 7.ε )μαερῥεπαφοί. 

“Α ραϊϊοηϊξ δηὰ βοβοϊασὶν ᾿ΕΤΟΙΡΠΊΆΠΙΟΣ οὗ ΟὨ γί βεϊαϊον ὑοῦ 
δϑρθοῖβ Ὀσϑὶ βιϊθᾶἃ ἴο οομχτηθη ἰξ ἴο “ἱπσθῶυοιβ δῃὰᾶ ἰσυϊῃ-Ἰονίης 
τη 5. "- 7Δε Λιαδίονι. 

ἜἾἼΒ6 ὍοΟΪ 15 τ 611-ηἰ ρ ἢ ἰηᾶίθροη5 Ὁ]6 ἴο ἴ8ο89 ψὯο Ῥσοόοροβο ἴο 
Κθορ δϑσγοαβὶι οὗ [86 {11165."---- πείεγηε Ολγέεέταπ 44 ἀνοεαζε. 

ΕΡχοΐεβϑδοσ Βσγιοβ ἄοεβ ποῖ σοῃϑβοϊουϑὶΥ δναᾶθ δὴν αι: Ό]Υ, 
δηἃ Ὧδ6 σΟὨΒΊΔΩΓΥ δἱτ8 ἴο ὍὈ6 ΤοΙηρ᾿ ον ἔδισιτηϊηᾶθα, ΕῸΓΣ 1818 
ΤΟΘΘΟΏ 86 Ὑ͵ 25 ἔσο ἴΠ6 5ἴασί ἴδ βίσοηρ οοηβάθῃοα οὗ {86 γεδάοσ."-- 
ΑἹ ἀναπεε. 

“118 δαπλὶγα ὉΪ6 ΒΡ ̓ σῖξ, Ὧο 1655 [δὴ ἴΠ6 5ΙΓΘΏΘΊΒ οὗ 115 δγριυτηθηῖβ, 
7111} σὸ ἔδσ ἴο γον ΣΏΔΩΥ οὗ {86 ὑγο᾽υϊοθϑ ογ ἀουδ 5 οὗ ἴποβα 80 
ΑΓ6 οιι54θ οὗ ΟΣ δος, Ὀκῖ το ἃσγο, πϑνοσίμ 6585, ποῖ 1 8.4615.᾽"--- 
λίειυ γον 7γιδιεμξ. 

“Ἷῃ ἃ νοχζά, 86 1615 ὑσϑοίβϑϊν συ ῇπδῖ 411 ἰητ6 Προ ΐ ΡΟΥΒΟΏ 5 τυ ϊϑἢ ἴο 
Κηον, δηᾶ [6115 1ἴ 1 ἃ οἶθασ, ἔγϑϑἢ δηᾶ σοην ηοίηρ ΤΠΔΏΩΘΙ, ϑΘΟΔΙΟΟΙ͂ 
ΔΏΥΟΠΘ Ὧ88 50 ΒΌΓΟΘΒΒΓΙΠΥ σοηἀθσθῶῖ [86 βογνίοθ οἵ βϑῃονίηρ ψηδὶ 
186 σεϑυϊὶ οὗ [86 Πρ ΏΘΓ ογι ]οβη) 5 ἔοΣ [ῃ6 ῬΓΟΡΟΓ υπηδοσβίδ: ϊηρ οὗ 
6 Βἰδίοσυ δῃὰ σοϊρίος οὗ [5γ86].᾿ --- Α, πάρι Αευέξιυ. 

“γε Ὦδνο Ὡοΐ ἔογ ἃ Ἰοηρ {Ππ|6 ἴδ δῇ ἃ ὈοοΪϊ ἰῇ δηᾷᾶ (δι 15 ΠΊΟΓΘ 
δἰ] ἴο ἔδιἢ... , ιΒοῦῖ σοπηιηθηϊηρ ἐγ ΠΟΥ, τὸ σερεδὶ 
ἴπ8ῖ {Π1|5 νοϊ6 15 [86 αὐΪΘϑῖ, πλοϑῖ βϑοῃοϊασ)ν, τλοϑὲ δἀνδηςρσά, δηᾶ 
βῃαγρεβϑῖ ἀεοέθηςο οὗ ΠΠΗΠΕΥ ταὶ Ὧδ45 Ἔν σ Ὀθθῷ τζχῖϊθη. Νο 
τὨδοΐοσίςαὶ ἸΌΣΑΓΥ βθουἹα Ῥ6 νυἱῖποαῖ 11." -- Ζέο»" ς 27εγαἱά, 

- 

ἐ 



ὅθε Ἱπέετπαθοπαί Θθεοίοαίοαῦ, Ξίβθτάτῃ. 

Α ΠΙΘΤΟΕΥῪ ΟΕ 

, ΟΚΙΘΤΙΑΝΠΥ ΙΝ ΤΗΕ ἈΡΟΘΤΟΠΟ ΛΘΕ. 
ΒΥ 

ΑΝΤΗΝ ΟὔΘΗΜΑΝ ΜΟΟΙΕΕΕΡΕΊ, Ρη.ῦ., Ὁ.ῦ. 

νατάδενε Ῥγγεεον φ' σλμντα Ἡέέοην ὧε ἐὰε ζὐκέρνε ΤΑεοίορέραϊ δενεύταν, δίξευ Ἐννήξ, 

γον ὅνο, 681] Ῥερεβ, 52.560 Νεοῖ, 

“ΤΉ δυϊῃου᾿β τοῦῖς ἰ5 ΔΟΪγ ἄοπθ. . . . ΤῆΪϊβ νοϊυτια ἰ5 ψόσίδν οὗ 
115 ρίδοθ ἰῃ ([ῃς 5εγὶθβ.""--- 729 Ορμργεραίϊίοημα ἐς. 

“ὁ ἸγΑΙαΔΌ]6 45 ἃ τόβυχηἕ οὗ ἴῃ ἰαΐοκι οὐ] 64] νγοσὶς προ ἴῃς στεϑὶ ἰοσπιδ- 
εἶνε ρΡεγίοά οἵ ἴῃς (γι ϑείδη Ομαγο.᾽"- 714 Οἀγέσίαν Ἡ ον αἱ (Ἰ.οπἀοη). 

““ἼΒετθ οδῃ δ6 50 ἀουδὶ [Πδὶ [1115 15 ἃ ΓΕΠΊΔΥΚΔΌ]6 τνοσκ, Ὀοζἢ οἡ δοοουῃῖ 
οὗ τῆς [ΒοΤοΟΌΡΏΏ655 οἱ ἐϊ5 ᾿ς“ εῖϑ δὰ ἴῃς Ὀο]άῃ 655 οἵ ἰῖ5 νίονν5.᾽» 

--7.ε «ϑεοίενια. 

“ἼΤΠδ ΔΌΪ ΠΥ δηᾶ Ἰδαγηΐηρ οὗ Ργοΐξβϑϑοσς ΜοΟ  ογι᾿5 ψουῖς οἡ ἴπὸ ΑΡροϑβ- 
τοϊΐς Αγε, δηὰ, νυν ηδίονοσ αἰβϑοηῖ ἴπεγα ΤΠΑΥ Ὅς ἔτοπι ἰΐ5. οὐ] 41 ορίπίοῃ, 118 
τηδη ει δ Πσοσ Ὑ, οδηϊα βοθοϊαγα Μν}}} ποῖ ἔδ1] ἴο ἀρρτσεοίδῖβ." 

--Πκ. ΟΕΟΚΟΕ Ρ. ΕἸΒΗΕΝ, οὗ Υ̓α]6 {Υπ᾿νογϑίιγ. 

““Ῥγρ- ΟΠ ΠΘΏΓΥ ἃ ΟἸοΥρΎ τη Δ᾽ 5 Ὀοοΐς; Ὀσϊ (ΠΘΥΘ ΔΓΘ ΤΏΔΩΥ ΓΟΆ5Οἢ 5 ΨὮΥ ἰΐ 
8ῃου]α 6 ἴῃ ἴῃς ᾿ΙΌγΑτΥ οὗ ὄνεγΥ ἱπουρῃιέα] (τισι ίδη ρεύβοῦ. Τῇε οιν]6 
5 νἱν ἃ δπὰ δἱ {{π|6ὲ5 ριοΐσσεδαυθα. ὍΤῇς τοϑυ] 5 γαῖθοσ ἴδῃ [ἢ6 ῥσγόσαθϑβοβ οὗ 
Ἰεαγηὶηρ ἅτε Ἔχ ἰϊεα. [1 ἰ5 ἔ0}} οὐ Ἰοσαὶ οςο]οσ, οἱ ϑιγικίηρ παγζαῖϊνε, δηὰ οἵ 
κοθη, οἶΐθβῃ Ὀγὶ]αηῖ, σΠΑσδοῖεσ ἀπαὶγϑῖβ.Ό [1ἰ 15 8ὴ δατϊωϊγαῦϊα Ὀοοΐὶς ίοσ τἴῃ8 
ϑυηΑγ-50 000] ἰοΔοἢεν.""--- οτίο Α νέες 67. 

““Ἐὸὺογ ἃ ψοσῖς οὗ καςῆ νἱάς Ἰδεαγηΐηρ δηα οὐ σα] δοςσύγδοΥ, δα ἩνΠ] ἢ ἀ6α]5 
ΨῚ 50 ΤΔΩΥ͂ αἰ βίους ἀηα ΔὈςίγα55 ὑγοῦ]θ5 οὗ (τ ϑιίδῃ Ὠἰδίοσγυ, [15 15 τὸ- 
ΤΑΔΙ ΚΔΌΪΥ τεδ40]6.""--- 726 7ιπαεῥεηαίερ. 

“Ἴ ἴ9. οογίδϊῃ τας Ρτοίρεθοσς Μοαιίβογϑ τοῦς Ὧ495 δοῖ ἴῆ6 σηδῦὶς ἔοσ 
ἔυϊυτο οἴοτί ἴῃ ἴῃ6 ΟΌδουγε [6145 οὗ γαϑθασοὴ ἰηῖο (γι ϑιίδη ογὶ σίῃ.᾽" 

--λίσιο Υογῷ 7γίδιερδ. 

“Ὧγ. Μοσίβετι ἣα5 ργοάδυςοα δὴ δ0]6, βομποϊδγυ, βυρρεβῖῖνα, δα σοη- 
βίγυσινε ψοῦς. ΗἪ 15 ἴῃ {πογου ρἢ Δηα δαϑῪ ροϑϑ}ϑϑίοη οἱ ἢὶβ βοῦσοεϑ δηὰ 
ΤηΔίοΤΙ415, 50 (Πδῖ Π᾽5 ροϑβϑιεῖνα σοηβίγαςσίίοη 15 σε άοπι ἱπιογγαρίθα ὈΥ οἰϊδίϊοη 5, 
ἴῃς ἀοτηο ᾿οὴ οὗ ορροβίην νίεννβ, οὐ ἴῃς ἰγγεϊενδηῖ ἀἰδου ϑϑίοη οὗ 5: ογαϊηδίδ 
αυοϑίϊοῃϑ5."- 7.44 “7είλοαϊ εἰ Αευΐετυ. 

““ΤΠε οἴδάγηθββ, 561[-Οο" 5:51 ΠΟΥ, δηα ἔοτος οὗ ἴῃς τ Πο]ς ἱσηρταβϑίοη οὗ 
Αροπίο)]ϊς (τ βεδηΣὙ ἢ ΠΟ ἢ γα ἰεανα [Π15 ὈΟΟΙ, ρῸΘ65 ἔα ἴο συδγδῆσεα 
ἐϊ5 ραυσηδηδηῖ νὰ δηὰ 5υοοες5.᾽- 74 4 χϑοςέέον.. 



ὅθε Ἱπίετικιέίοπαί Φρεοοσίοανῦ Ἐϊθτάτν. 

Πἰίβίογυ οἵ πε βίη θϑοςίΓ Π6. 
ΒΥ 

ΘΕΟΒΕΕ Ρ. ΕἸΙἸΘΗΕΒ, Ὁ.ῦ., 1.1,.Ὁ., 

Τιίωο Βίγοοῖ Ῥεγοίαδδος οἵ Ἐςοϊοοϊδείίςαὶ Ηϊσίοεν ἴα Υαῖο {Πεἱνοεοὶξν. 

γον ὅνο, 583 ρδζεβ, 82.580 ποῖ. 

“δ σῖνεβ ΠΡ. Ῥτοοξ οὗ γᾶσϑ βοῃοϊδγβῃὶρ. Μδῆγ οὗ [86 ο]ᾶ ἅοο- 
ἰτίηθϑβ δῖα στοϑίδιεα ἢ ἃ ἔγοϑ 655, Ἰαοϊ ν δηᾶ οἰθραποα οὗ βίγὶθ 
ΥὨΪ ἢ δα ἰΐ αὶ νογὺ σοϑάδοϊ]α Ῥοοῖς."--- 7Ζάς δίεεν γόνα Οὐξεγυέν. 

“ΤΩΙ 51] Α]Υ [8 νοϊυτης 18 ψογίδν οὗ ἃ ἔοσοπιοϑδὲ Ὁἷδοα 1ῷ οὖσ 
ταοᾶἄοχῃ ᾿ἰτοσαῖυσθ.. .:. ὍΘ δνο Ὧο0 ψΟΣΙς οἡ {Π6Ὸ βα ͵ 6ςῖ ἰ ΕἸ Ρ 58 
64.841 ἴο 11, ἔογ νατγίεϊν δῃᾶ σϑῆροθ, οἰ θα τ 655 οὗ βἰδιοσηθηΐϊ, ἀϊοϊοῦβ 
συϊάδηςο, δα σδιδο οἰ Υ οὗ ἴοῃα."--Ζοκάσε Διοηεον οννεσέ ἀνμα 7πα- 
2εκάξρ. 

ἜΤ ἰβ οηΐν .8ῖ ἴο δαὺῪ [δὲ Ὦτ. ΕἸΞΏΘΣΙ 885 ὑγοάυοοᾶ [86 Ὀε5: Η!5- 
ἴοσύ οὗ Ποοίσίηο ἴδὶ γγο να ἴῃ ἘΠ Ρ] 158." --- Ζάε λύειν Υὸν ὁ Ευαηρεί σι. 

ἜἸῈ ἰ5 ἴο τῷ αυϊῖθ ἃ τῆδτνοὶ μον ἃ Ὀοοῖς οὗ [δ΄9 κἰηᾶ (ΕΒ Ώ6Γ'5 
᾿ΠΊΕΤΟΣΥ οὗ ΟὨγίβιιδη Ποοῖσίηθ᾽) οδῦ Ὅ6 τίς 50 δοουσγδαδίεὶυ ἴο 
80416. ξ οουὰ οΟὨΪΥ ὯΘ6 ἄοηθ ὈΥ͂ οὩ6 ψὴο δά ἃ ΝνΘΙῪ σοΙΏΡ] 6 ἴθ οοπη- 
ταλη οὗ 411] [86 Ῥεσγιοᾶβ." -- ΟΣ. ΔΊΣ ΑΜ ϑάνραυ, Οαγονά. 

“ΤΕ ρσεβθηίβ 50 ΣΊΔΗΥ͂ Ποῖ δηα ἔγαβἢ ροϊηξβ δηᾷᾶ 18 58ὸ ἔΠοσου ὮΪΥ 
ἐγθδίεα, δπηἃ Ὀσίηρϑβ τῷῖο νίενν οοῃτθιηροσγδηθουβ πους ῃῇ, ΘΘΡΘΟΙΔΙν 
[ὴ86 Απηοσίοδῃ, ἰδὲ 1ΐ 15 8 ρίθαβιισγο ἴο σεδὰ 1ἴ, δῃὰ τὑ}}}1 Ὅ6 δὴ δαιδῖ 
Ῥίδαβυσο ἴο ζὸ Ὁδοῖ ἴο ἱΐ αζϑίῃ δῃηὰ δραίῃ.᾿ ---ΒΊ5ΗῸΡ Ϊοὴην Ε.. Ησυβϑτ. 

“ΤΒτουρσῃοιϊῖ ἔποσα 18 τηδηϊξεβσὶ τὶς σοδᾶϊηρ, οαγϑῖα] ῬΤΘΡασα- 
τίου, βρὶσὶϊ δῃὰ σοοᾶ Ἰπᾶρτηθηι.."--- δ ασείῤλέα ἐν εεὀγέεγέαρ. 

“ΤῈ6 ἴδῃ 6 δῃηὰ εκἴγ]6 δῖθ δἷΐκα ἃς] ]1ν ἔγοΒὮ δηὰᾶ εαδν 
. 6. ΑὖΡοοξκ μνῆϊοῦ ψ11]} 6 ἐουηᾶ Ὀο᾿ἢ πε πλυ] δι ην δηα ἱπδίσυςθνθο 
ἴο 186 βία ἀοηϊ οὗ Πδοΐορν .""--- 75. Ολωγεάνιαν. 

“Ῥτοΐεββϑοσ ΕἸἾΞΠΘΣ Ὧ85 ἰγδϊηθᾶ ἔῃ6 ρυΌ]ο ἴο ὀχρεοῖ [Π6 ἌἼχοςϊ]θῦ 
οἷ65 οὗ βοβοϊδυβῃϊρ, οδηάοσ, ἡπαϊςΐαὶ Θαυροΐὶβα δηᾶ δα) ταῦ ]θ οὶ γ 
διὰ οἰασδῶςθ οὗ βῖγίὶα ἴῃ νδίθνοσ σοσ 68 ἔγοπὶ 8 ῬΡεΏ. Βυῖ ἴὰ (8 
ΡΓοβοηῖ ψοσῖς 6 ἢδ5 βυγραββδεα Ὠϊπ56]ξ. ᾿--ΡΕΟΕ. 1. Η. ΤΗΑΥΕΞΕ, τ 
ἤἥανγυαγα δέυέρκεγ δολροΐ, 

“Τί τηοοίβ [6 βανοσγοϑῖ βίδηδαγᾶ; ἴθ σε 15 111) 655 οὗ Κηοπ]θᾶρο, 
[ποσου ἢ ταβθΆσοῦ, ΚΟΘΩΪΥ δηδὶγις ἱπουρηΐϊ, δηᾶ σγασγαβὶ θη τ ΟΠ πηεηὶ 
ἔοσ ἃ ροβίεἷνα, ὑσχγοξουπᾷ δηᾶ Ἰεαγηδᾶ οσίς. Τθοσγα 18 ἰηϊογρσγοϊδενο 
δη4 τανοδιίης βυπιραίηυ. 11 15 οὗ ἴΠ6 οἶδβϑβ οὗ τψοσῖκϑ ἴδδΐ σζδσικ ρος ἢβ 
ἰῃ τοῖς βανοσαὶ ἀδραγίωθῃζβ᾿- 714 Οεοξ, 

“Α58 ἢτγεϊ βίαπαγ οὗ ἴδε ἩϊΞίοτυν οὗ οοίσίηθ, Ῥγοξΐθβθοσ ΕΙΞΏΘΓ᾽ 5 
νοϊαπιθ 8845 [86 στοσὶϊ οὗ Ὀεΐηρ .11, δοουγαϊθ δηᾶ ἱῃ οσ ϑοηρ.᾿ 

--ΕΠσοξ. Μαάκοῦβ [ου5 

“ως ΗΔ ρΑΙΠο6ΓΒ ὉΡ, τοογρϑηΐζθβ δηἃ ρσοϑθηῖβ ἴΠ6 Τα5 {8 οὗ 
κηνεβιϊαιίοι ἰῃ ἃ βίυγ]6 σαγϑὶν 2.1] οὗ 1 ΟΓΑΤῪ σπδσια." 

“παν 726 “πζίοσ, 



᾿ ὅδε Ἰπίέετπαίοπα Φβεοβοαίςαῦ Σίβτάτρ. 

ἹΠΕΘΙΘΟΥ ΟΕ 18Ὲ ΝΕῊ ΤΕΞΤΑΝΕΝΤ, 
ΒΥ 6ΕΟΗΕΕ Β. ΞΤΈΝΕΝΒ, Ὁ.Ὁ. 

Ῥχοίεδεδοσς οἵ ϑγϑίεσηδλιίς ΤὨδοΟΪΟΡΥ, 816 ἰ᾽ίνοτοὶ εν, 

γον ὅνο, 480 ρδζοβ, 82.50 ποῖ, 

44 1ῃ «ἰὐ]6 τ 5 ΤΑΤΕἾΎ οἷεατ, βἰτηρὶς, δηὰ βίτοηρ, δάδρῖδα Αἴἶκα ἴο ἴπ6 ρθῆ. 
Ια] τοδάογ δηά ἴῃς τῃπθοϊορίοδὶ βιυάθηῖ. Ὅῇε ἰΟΥΠΊΘΥ οἶα 55 νν}]}]} πη [τ τοδά- 

ΔΌΪε δῃὰ ἱπιογαϑιὶηρ ἴο Δὴ σπ508] ἄσρτεα, ν }}]6 ἴΠπῸ διυάδηϊς νν}}} ναὶὰς 118 

«ποτοῦ ἢ ϑομο] ΥβἢΡ δηᾶ οοπιρ οίθηε55 οἱ ἰγεδίτηθηῖ, Ε115 ψόοῦὶς 85 ἃ 5)}- 

Ρ]Ἰοϊγ, ὈεδαϊΥ, δηὰ ἔγοϑῆηεβ5 ἰῃδὶ δά ὰ συεδίὶυ ἴο 1ἴ5 ΞΟ Ο]ΑΥΪΎ Ἔχοξ] ] οηος δηὰᾶ 

ποτ." -- Ολγέτίαρ « ἀνοσα ἕξ. 

“4 Ῥχγοίεϑβου ϑίδνβῃϑ ἰ5 ἃ ὑγοίουῃά βἱπάθηϊ δπὰ ἰηἰογρσγεῖοεσ οὗ τς ΒΙΌ]ς, 85 

ἔλτ 85 Ῥοϑϑίῦ]6 αἀϊνεπῖεα οἱ Δ.Υ ὑσεροβϑεβϑίοῃβ σοποεσγηΐης 15 πηοϑϑαρε. [Ιἢ 

Ἦϊ5 βσίπγ οὗ ἱξϊ 5 οὈ]εοῖ ἢ45 Ὀδεη ποΐ ἴο πὰ ἴεχὶβ (πδὶ πιίρϊς βεὸπὶ ἴο ὉοΟ]- 

δἴου ὌὋΡ βούὴς ογϑίεπι οἱ ᾿πεοϊορίςαὶ ϑρεου]αϊίοη, Ὀὰϊ ἴο πὰ ουὖδ παῖ της 

ὙΠῖογ5 οἱ (ἢ6 ναυουβ ὈΟΟΪκ5 τηδδηΐ ἴο 584Υ δῃὰ ἰεδοῖ. "΄--λὶ Κὶ 7γέὀμμξ. 

441| ἰ5 ἃ ἤπε ὄχδῖῃῆρ]α οἵ ραϊηϑίδιίην, ἀϊβογ σα δι ρ, ἱπηραγίϊαὶ σαϑεδγο ἢ 

δΔηὰ 5ἰδίεπιοηι."- 7.ε Ορηργεραίϊονπαϊἐ:. 

“ἍῬγοίεδβϑου ϑίενθηϑ Ὧδ85 γίνε 5 ἃ ΥΟΥΎῪ ροοὰ Ὀοοκ. Α 1 Όεγαὶ σοηβοῦ- 

νϑῖϊνε, δε ἴδῖκες οδυϊτουβ δηα τηοάετγαϊες ροϑίοηβ ἴῃ ἴῃς δεοϊᾷ οἱ Νὲνν Τεβίδ- 

Ταθηΐϊ οὐ ἰοίϑτη, γοῖ 5 δα τη ΓΔ ΌΪΥ ἰαϊγ- της, Ηΐ5 τηεϊῃοα 15 ρδίϊεπὶ δὰ 

᾿πογτουρῃ. Ηδε 5ἴαϊεβ ἴπε ορὶ ποηϑβ οὗ ἴῃοβϑε ψῆο αἱἔον ἔγοπὶ πὰ τ ἢ οαγδ 

δηὰ οἰεασηθθβ. Ὁῃ6 ρῥγορογίίοη οἱ φαυοίδίίζοη δηὰ τείεγεηςς ἰ5 ψ 61] δα)αβις 

δβη τς τεδάεσ 5 Κερὶ νεῖ] ἰηξοτηθα σςοπςεγηΐηρ ἴΠ6 σουγδα οὗ Ορ᾿ ΐοη νν ἢ- 

οὖἱϊ Ὀεΐης ἀγαννὴ ΔΥΑΥ ἔτγοϊῃ ἴδ ἴοχὶ οὐ ἴῃη6 δυϊδογβ ονη ἵπουρῆς. Η:ἰ5 

Ἰυάρτηοηῖθ οὐ ἀἱδίσυϊς αμεβιῖὶοηβ 8.6 αἰνναγβ ρὰυϊ ὙΠ 56]{-ταϑίγαϊηϊ δηὰᾶ 

δοῦτίοῖγ,"--- 716 σλεγεληιαη. 

ΔΛ ΤῸ 11] σογίδιἶγ ἴακα ἰῖ5 ῥἷδος, δίζεγ Ἴαγοίῃϊ σγοδαϊηρ, 85 8 να] υδΌ]ς 

ΒΥῃορϑὶβ, πεῖ ποῦ ῬΔγα Ὡοσ ονογ- Εἰαθογαῖοθ, ἴο νος ἢ τεσοῦγϑα Ψν}}} Ὀ6 δὰ ὉΥ 

ἴηε 5κἰυάεπι οὐ ἴδδοῆοτ Ψῆο τεηχαΐγεβ ΜΠ ΠῚ τηοάεδγαῖθ ςοϊηρα55 ἴῃς ργἱὶϑὶ οἱ 
ξτρούσεσῃ σοβεδσοῆ.᾽" -- 7. δέίέγανν Ἡονία, 



{πέετπαξοπαῦ δ δεοίοαίοαῦ ἰβτάτν. 

ΤΗΠΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΠΟΘΠΙῸ ΟΠΌΒΟΗ 
Εγοιι {πὸ Αςοοβϑβίοη οὗ Τγαίδη ἴο {π6 ΠουΓἢ 

αδπογδὶ (ομηςὶΐ (Α.Ὁ. 98.451) 

ΒΥ ΒΟΒΕΗΤ ΠΑΙΝΥ, δ.ῦ. 
Ῥημοΐραὶ οὗ ἰΣ Νενν (ζο]]εξο, Ἑἀϊηδυτρῆ. 

γον ὅνο. 554 Ῥαχζοβ. Νοῖί, 2.50. 

“ἼΤὨΙ5 158 νυν δηά ἱπάεοά ἃ Ὀοοΐ ἴο ἴπαπῖ σοά ἔοτ; δηά τὲ δηγῦοαυ ἢδ5 
Ὅδοη ἀεοοραϊτίηρ οὗ ἃ γτοϑίογαϊίοη οἱ ἰγὰς σδῖμο]ῖς πη Υ ἱπ οὐ 5 σοοά [ἰπγ6, 1ἴ 
ἷς 4 Ὀοοϊ ἴο ΑἸ] πῖπι νι πόρε δπὰ σοηδάεηοε.᾽- 74. Ολωγεά δία» άαγά. 

““Ῥτγίης!ρα) ΒαηΥ ἢ845 νυτῖθη ἃ ἐβϑοϊ πδίηρ ὈοοΚ. Ἧς 885 ἴῃς σι οἵ δὴ 
᾿ϊδϊογίδη δηα δὴ ὄχροβιϊογσ, Ηἰ5 ἰσγεϑῇ ργεβϑεηϊδίίοῃ οἱ 50 ἱπίγςδῖα δηὰ {{π|6- 
ὍΌΓΩ ἃ 500)εοϊ 45 (ὐποβι!ςο 81 ρτὶρϑ δηὰ ΠΟ] 5 ἴδε διϊδηίϊοη ἔγοϊῃ ἢγϑὶὲ ἴο 451. 
ΔΙ Αγ νυν τηοϑὶ οἵ τῇς 50) 6 οῖβ ἡ ὨΙοἢ [4}} ἴο Ὀδ ἰγεδῖβα ψ Πῖὴ [Π6 56 
Εἰπ]ῖ8 οἱ (τι βιίδη Ὠἰϑίουυ μδὰ Ὀγεὰ δ (ϑηοῦ {πὶ )6 τηϊρσῆϊ β5δίο!ὶΥ δηὰ ῥτοῆϊ- 
ΔΌΪΥ 5Κὶρ σοτῆς οἵ ἴῃς οῃδρῖδοτγβ, θυϊ να ἰουπα ουγϑεῖνεβ τεϊυτηΐης ἴο οἰοβδα ἃ 
ἴῃς γαρ5; ᾿νε 5ῃουϊὰ δᾶάν]δε ἴποβϑε ννῆο ὅτε ἰοὰ ἴο τεδὰ ἴῃς ὈοοΟΚ [Ὠγουρῇ τῃ 15 
ποῖϊος ποῖ ἴο τερεδῖ ουῦ ἜὌχρεγίτηεηῖ. [ἰ ἰ5 ἃ ἀϊ5ῃ οἱ νε}]-οοοκεα δηὰ ννε]}.- 
Βολϑοηδα τηδδῖ, ΘΆΝΟΥΥ ἂπὰ στἱςῆ, ἢ δουπάδησε οὗ στανυ; δηᾶ, ἢ] τὸ 
ΟἿ υνβϑιεϑ ἴο Ὀ6 ἃ σ᾽ υἱΐοη, ἣδ Ψ}1}} πιῖ55 βοιηεῖ πίη παϊγου5 1 6 ἀοα5 ποῖ 
ἴδϊκε τἰπιὲ ἴο σοηϑαμηθ ἰἰ 4}}..---Πεἰλοσ τέ Α ευΐσιυ. 

“Ἰο σονεῦβ (ἢ6 ρογοα ἔτοπι ο8--451 Α.Ὁ.. ΜΙ 8 Με }}-τπιαυκεά ογάσγ, δηὰ 
5 τυει ἢ ἴῃ ἃ ἀοννητίρῃς σἴγ]θ, β᾽ ρ]Ὲ ἀπαὰ ὑηρτεϊθηϊίουβ. Θ᾽ ΠΡ] 1 οἵγ, ἰπ- 
ἀεεά, δηἃ ρεγϑρι ΠΥ ἀγα ἴπΠ6 Καγποῖθϑβ, πα ἴοο στοαὶ Ὀυγάδῃ οὗ ἀείδ}} ᾿5 
ανοϊάςξὰ. Α νεῦὺ γεϑὴ δηᾶ δὶς θοοϊ."-- 7214 λ'αέϊορ. 

““ΤῊς [Ιηἰογηδίιοηδλὶ Τδοϊορὶςαὶ 1 ἰΌΥΔΥΥ 15 σοΥ Δ ἾΪΥ ἃ νΟΥΥ νϑ] Δ ὉΪς οοἱΐεο- 
τίοη οἱ ὕοοκϑ ου πε βοίθηςε οὗ Τπεοίΐοργ. Απὰ δπιοὴρ ἴῃ 9ς"ἰ “" ροοὰ ὈοΟΚϑ5, 
τ. Βαϊηγ᾽5 νοϊαυπια οὐ Τπα Αποίεπι (δι πο]ῖος Ομσοῦ 45. οπι]εὰ ἴο ἃ δι σῇ 
Ιαος. δΝε Κπον οἱ πο οης νοϊυπια νος σοηΐδ! 5 υο της ἢ πιδίῖου ΠΟ ἢ 

15 ὨΘΟΟΒΘΔΓΥ ἴο ἃ βίπἀδηϊ οὗ ἰπΠεοϊοργ.᾽"-- 7 Δὲ δίνης Ολωγελ. 
“Οὐ φουζθα, ἃ ᾿ἰ5ιΟΥΥ͂ 580 οοηδεηδοᾷ ἰ5 ποῖ ἴο δε τεδὰ 5815 801 ΟΥ]Υ ἰπ ἃ ἀδΥ 

οὐ ἐνεπ ἃ ψεεκ. Τῇο τοδάεγ οΐδη Ψ}}} ἢπα διῆρὶε ἰοοὰ ἔογ ᾿πουρῆϊ ἔογ ἃ 
ἀδγΥ οἵ τοτὲ ἰῃ ννῆδὲ ἢῈ ΤῊΔΥ πᾶνε τεδὰ ἰῃ ἴοὸ ἤοῦγθ. Βιυῖ ἴΠ6 πηϑὴ Ψῆο 
Ψ1}} πηιασῖογ 6 ῃοΪς Ὅσο Μν}}} Ὀ6 ΔΠΊΡΙγ τοιναγάθα, δηὰ νν}}} Ὅς οομνϊποοά 
παι ἢε Ὧδ5 ὕεδη Ἴοοηϑβοτίίηρ ννἱτ ἃ σοτηρδηΥ οὗ ἴῃς νου 5 στεδίαδι τηθῃ, 
δηὰ [85 δἰἰδίποὰ δὴ δοουγαῖς Κηον)]εάρε οὐ οἷς οἵ ἴπα ννοῦ] 5 στεδίεβδί δηὰ 
τῃοϑβῖ ἱπιροτγίδηϊ ρετοά5.᾽᾽ -Ἴλγησίαη 7πί δ ρέπεν. 

“Α5 4 οοπῃρεηᾶ οἵ Ἄομυτοῇ Πίβίοτυ ον ἴπε ἢγβε ἔνε σδηϊυγίοϑ, [Πἰ5 νοϊυτης 
ΜΠ Ὀς ἰουπὰ πηοβὶ ἀδείαϊ, ἔου τεδαῪὺ τείεσγεησς, ὈοΪ ἴο ἴποδθ6 ὴο ροββθββ 
τῆς πιογα εἰδθογαῖθ ομυσγοῦ Ὠ βίου, δηὰ ίοσ ἴπε ρεποσζαὶ ἰηξογηγβιίοη ἀδπιγοὰ 
ὈΥ 4 νἱάεν τεϑάϊηρ ρυθ]ῖς ; 16 ἴῃς τεπιρεγαῖς ρταβεηϊδιίοϑβ οἵ ἴπ6 αὐτῃοτ᾽β 
οὐ ἰμαογίε5 ὑροὴ ἀϊδρυϊεὰ ροϊηϊθ αγὰ ἰἢ τῃαπιβεῖνεβ οἱ στεᾶῖ ναἱυθ.᾽"- 
ΔδιῤῥὝῥοίδέεεα δάζζα. 

“ Ῥγίῃοῖραὶ Εδίηγ οἱ τῆς Νενν ( ]]ερσε, ἘΘΙΠΡΟΥρΡΉ, 15 οἱ οἔ τῆς ἰοτγετηοβῖ 
ΒοῃοΪαγβ οἱ στολαὶ Βυίϊαϊη, δπὰ ἴῃ ϑοοιϊδηά, 15 μόπια, ἢε ἰ5 τεραγάςα Όγ ἢ5 
σοΟυηισΥπιθη δ5 ἴῃ6 οπίεί ἤσυτεα τὶ {Πεῖγ δοο]  ϑἰαϑῦοαὶ ᾿ἰ6, ὙΠογα δὴ 6 
11||6 ἀουδιε τπδὲ {15 γοσθηΐ νοϊαπια νν}}} δηῆδησς ἢἰ5 ταρυϊαῖίοη δηα ϑεσνα ἴο 
ἰηϊγοάυςος Ὠἰπὶ ἴο ἃ ννίάεν οἶτοῖς οἱ ἔχίοπαβ ".- Ορησγέσαϊοηαίιί, δοςέρν, 



ὅθε Ἱκίετπαήοπαῦ δ εοίοαίςαν Σίβτάτν. 

Οηγί σία ΕἰΠἰς5, 

Βν ΝΕΥΝΜΑΝ ΞΘΜΥΤΗΉ, ὃ.Ὁ., Νενν εδνεη. 

ΟεΟνἢ ὅνο, 508 ρᾶζοβ, Φ2.50 πεῖ. 

“.Α.8 [ϊ58 ὈοΟΪΚ 15 86 1αἰαϑβέ, 50 ἱξ 15 [6 ἔ1165ὲ δηᾶ τηοβὲ διιγζασοῖϊνθ 
ἐγοδίσηθηϊΐϊ οὗ [6 βυῦ]δοϊς [δαὶ νγχ6 γα ἔδπλ αν ἢ. Ῥβιθηΐ απα 6χ- 
Ὠδιβέϊνα ἴῃ 115 τηϑῖποα οὗ ἱηααΐτν, δηᾶ εἰ πιυ]δίϊηρ δηᾶ βυρσραβίινα ἴῃ 
186 ἰορὶς ἐξ Βαπά]65, ψα ἀγα οοηδάθφθηϊ ἰδὲ 1 Ψ}}} Ὀ6 ἃ Ὠεὶρ ἰο {Π6 
ἰΔϑῖκ οὗ [86 πιοσαὶ υπᾶδογβίδηίηρς δηά ᾿ϊοσρζείδιοῃ οὗ ἢ πηδῃ ᾿1ξ6.᾽"} 

---Ζάε δίνέμ Οἀμγελ. 

“ΤῊϊ5 ὈοοΙ οὗ τ. Νενσσηδη ΘΓ 15 οὗ αχίσγδοζγάϊηδσγυ ἰηςογοβί δηᾶ 
νϑῖϊιθ. [{ἰ58 8 ὨΟΙΟΥ ἴο ΑἸΔΘΙΊΟΔΙΩ ΒοΠΟΙ σϑὶρ δηᾶ Απιογίοδη (σιβ- 
τἰδ (ἰηκίηρ. [ἴ 15. ἃ στοῦ ψ Ὡϊοἢ Π845 Ὀ6ΘῺ ψτουρῃξ ουὔὐ τὶ τὸ- 
τη ατῖκα Ὁ]6 συ 5Ρ οὗ οοῃσορίίου, δηὰ ρονθσ οὗ 7.18ὲ δῃδῖγϑίβ, {111 655 οὗ 
ἱῃηξοτηλαίίοῦ, ΓΙ 655 οὗ (ποι πΠΐ, δηὰ δ θηςα οὗ δρί δηᾶ ἰτπλϊηοῦ5 
11υϑέγαίίοα [15 δίγὶθ 15 βπρ] τὶν οἰθασ, βἰ πλρῖθ, ἔς 116, δα βίσοηρ. 
Τοο στο ἢ στδαιϊ βοδίίοη δῇ Βασαϊν Ὀ6 ΘΧρτοϑβοα δἰ ἴθ σἂν ἴπ6 δαῖῃμοσ 
1ιιξτ τ[ὴ6 ψ ΏΟ]6 βαὈ]θοΐ οὗ Θἴϊο 5 αρ οὐ οὗ ἴῃ. 6 5]οι Ὁ οὗ ΠΊΘΓΟ δίυγα]- 
ἴση ἰ;ἴο 115 ΟὟ Ρἷδοθ, ΏΘσο 1ἴ 15 σθθ ἴο Ὀ6 ΣἸυτηϊη θα Ὀγ ἴῃ6 ΟὨ 8- 
εἴδη τονοϊδίϊοῃ δῃᾶ ν᾽ βἱο."--- 7 .ς 44 ἐνανεε. 

“ΤΉ6 συ] εςῖ5 ἰτεδῖοα οονοὺ ἴῃς τ ἢο]6 βα]ὰ οὗ τηοταί δηᾶ ςριγιϊαω τὸ- 
Ἰαϊίοηϑ, ᾿πθογεῖςαὶ απὰ ργδοίϊςαὶ, ἢδίαγαὶ δπα τανθδ]εα, ἱπαϊνϊ 4] δηὰ ςοοὶδὶ, 
εἶν! δηά δος] εϑίδϑίῖσαὶ, Τὸ δηϊτῆτοης 6 ρεγϑοηδὶ (Πτίϑί ἃς ἴηὴ6 ἴσῃ σοηϊδηῦ 
οὔ {π6 οἰ ίοδὶ ἰάθδὶ, ἴο σῆονν πονν ἴἢ]ϊ5 [468] 15 γεβ]:ζεα ἴῃ (τ στη σοη5οΙ Ου 8’ 
655 Δη4 ΠΟῪ Δρρ ]εἀ ἴῃ ἴῃς ναγεα ἀεραγίπηεηῖβ. οὗ ργδοίίοδὶ 11{6- Π 6586 δ.Θ 
[86 πιαίη οΟὈ])εοῖ5 οὗ [6 ὈοοΪς δῃηᾶ ἢο οὐ)εοῖ5 σου]ὰ Ὀς Ἰοξτϊετ.᾽» 

-- 74ε σοηργεραίομαξ  ε. 

“Τῇ δυϊῃπον δα5 τυτ δὴ ἢ οοπιρεῖεηϊ Κπον]εάρσε, Ψ  ἶ στεαῖ ορ γι ταδὶ 
ἰησὶσῃῖ, δηά 1 ἃ ἴοῃβ οὗ ἀενουζηε55 δηἃ γανθγθποα νόσίῃγ οἱ Πὶ5 {Ππεπγ6.᾽} 

---Ζ.ἀε δομπαορς ͵7πάΠ τρύπα θη, 

“Ἰὰς ἰᾳς τοι ποάϊοαϊὶ, σοι ργεξεηϑῖνθ, δηα τεδάδοϊε; ίενν ουὐδάιϊνὶ ςοης, 
ἀϊγοοῖ οὐ ᾿παϊγοςῖ, ἀγα οἠλίτιοα ἴῃ τῆς ἰγραϊμηθηὶς οὗ ἴῃς Ὀτοβδα τΒοῖηρ, δηάᾶ 
που ρἢ ἰΐ αἰτὰβ ἴο Ὀ6 δῃ οχιδυβίνε ἴγεϑῖῖσα, δηα ἢοῖ ἃ ρΡορυΐϊαῦ Παρ ΟΟΚ, ἰΐ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ρετγυβεά δἱ ταηάοσῃ νι ἃ ροοά ἀφα] οὗ συ ρρεκίνεοηεββ δηά μῥγοῆι.᾽" 

-- 7 ες ϑεμπαάα» ϑελοοΐ Ζ ἐφιδς 

“Τ| γχοῆθοιβ στεδαῖ οσεᾶϊ οὐ ἴῃς δυϊποῦ, Ῥγαβθητηρ᾽ Δ ἜΧΘΙΏΡΪ ΤΥ ἴ ΡῈ 
Βηἃ πηδηηεσ τπγουρμουῖ, Ὀαΐηρ 4 πιοάεὶ οὐ οἰθαῦῃθ55 ἴῃ τπουρῆϊ πηα ἰεττι, 
δηὰ σοηῃίδί πίηρ᾽ ραβϑᾶραβ οἵ ἜἘχαυϊϑίϊα βηϊ ἢ." -- αν )ογα ϑενεῖηα») Δέον τς 

ΠἌΑἯΧ6 Ποτηπιοπὰ 1ῃϊ5 ῬΟΟΙ ἴο 41} τεαδίηρ, 116 ]]Πσεηΐϊ τηθῃ, αἰνή δϑρεοὶ [ἰν 
Ὠἰδίογβ, νῦο Ψ1] δΒηά ἴῃ ἐϊ ΙΏΔΩΥ ἔγεϑὴ συ ρρεβίοη 5." 

---ΈΟΕΕΒΒΟΚ Α. Ἑ ΒρΡρῦορΡ. 



ὅθε Ἱπίετπαξίομπαῦ Φβεοίοαίοαῦ Ξίβτάτ». 
᾿ 

1ΠῈ ΟἸΝΙΒΤΙΑΝ ΡΑΘΤΟΚ ΑΝῸ ἹΠῈ 
ΜΌΚΚΙΝΕ ΟΠΆΕῸῚ 

5γ ΨΑΘΠΙΝΟΤΟΝ ΟΓΚΑΌΘΌΕΝ, 0.0., 1.1,..ῦ. 

Ἄιδος οὐ ""Αρριἰεὰ (γίβιϊδηίεγ, "" ““ὙἷΏο τοις ἐμ Βί0]6 ἢ ““Κυϊησ 
᾿ 1άδδ9 οὗ {Π6 Ῥτεδεδι Αχζς,᾽᾽ εἴο. 

ζέον ὅνο, 48ς5 μαξζεβ, 2.580 πεῖ. 

“. Ὅν, ΟἸδάἀδῃ πλϑῪ Ὀς τεραγάεα 85 δὴ Ἔχροτὶ δῃηὰ δὴ δυϊμου!υ οὐ Ῥγαοεϊ- 
«4] ᾿Ἰπεοοσγ. . . . ὕροη ἴδε ΨΠοῖθ ψὰ Ἰυάρε παῖ τ ψ}}} Ὅς οὐὗἨ γστεαὶ 
ϑεγνῖος ἴο τῆς τ] 5ΊΓΥ οὗ 4}} τῆς Ῥτοίδβίδηϊ ομυγο65.᾽"--- 7.12 7 ζεγίο». 

“Ῥαοκεὰά ψ ἢ ϑάοπὶ δηᾶ ἰηϑιγυοιίοη δηά ἃ ὑτοίουπα ρῥίεῖγ.0. . . ο 
71 15 Ργ, ρει ηθηϊ, δηὰ υαϊοίου5 ἔγοπὶ οονοσῦ ἴὸ οονεῦ. . ., . Αἢ εὃσχ- 
σφεα ΡΥ σοπηρτγαπεηβῖνα, βαρβοίουβ, δηὰ βυρσρεβίνα βιυαγ δηὰ δρρ]ϊοβιὶοα 
οἱ [9 τῆσπις.᾽᾽΄- 7414 Ορηργέραἑδίομα ἐς, 

“Νὴ ἤανε Πετο, ίοσ τἴὴ8 μαϑβῖογ, ἴῃς τηοϑῖ τποάεγῃ ῥγδοιίοαὶ γοδίϊθα γεῖ 
Ῥυδ 1 5Π64---ϑαραοίουϑ, Ὀαϊδηοθά, ἀδνουῖ, ἱηϑρί τίη." - Ζλε 2 αΐ, 

“Ηϊ5 Ἰοπρ ἐχρογίθηςε, ἢἰβ Ἔδπληθηῖ β8θοοα55, Ὦἰ5 ΤΑΥς ᾿ἰΟΓΑΤΥ ΔΌΠ  γ, δπᾷ 
ἢ15 ἀϊΠρεηςα 85 8 βίυαεηϊ οοπλθἷηδ ἴο τηδίκα οἔ τἢϊ5 ἃ πηοάοὶ Ὀοοΐς ἔοτ [15 ρυτ- 
Ῥοβθ. . . . Νεκηον ποῖ Ψ στα ἴῃ 50) 6οῖβ δὲ πιοῦα νυν βεὶν αἀἰδουπεεά 
ἴδῃ ἢςοτε."" - 746 δεῤῥοίδεέίςα ϑαςγα. 

“ΤῊ 5 Ὀοοϊκς βῃουϊὰ Ὀ6 (6 σε »ιέεερε οἱ ὄνϑῦυ τγουϊκίηρ ραϑῖοσ. [ξ 
Δρουπάβ ἴῃ ννῖϑβα οουηδεὶς δηά βυρραϑίίοηβ, ἴῃς τοϑυϊὶ οὐ Ἰαγρε ὄχρογίεποα 
δηά ορβεγνδίοῃη. ΝῸ βρῆόοτζγε οἵ σμυσοῖ 116 οὐ ουτοῦ ννοτὶς ἰ5 [οἷς υπἰτοδιθὰ."» 
--71.λε ((πηδάϊδη) “ει λοα τέ δαρσαείης αμπα ΚἈευΐδιυ. 

“Α Βαρρίογ οοπηθἰπδιίοη οἵ δαῖμον δηὰ βυδ)εςῖ, ἱξ ν}] Ὅ6 δοἰκηονϊεαρσεά, 
σϑὴ ΠαγαΪΥ Ὀ6 ἰουπᾶ. . . . [τ ἰ8 Τφοπιρτοῃδηβῖνα, ργδοιίοδὶ, ἀθαρὶν 
βρίγίτυδὶ, δηὰ (θγ]α ἴῃ θα δηᾶ ϑυσραβῖίνα ᾿πουρῆς ροη  ΔΥ5 ατὰ τεδῃς 
οὗ Ὀγίηρίης ἴΠ6 οϑρεὶ ἴο ὈδΑσ οὐ ἴῃε ᾿ἷνεβ οὗ στηεη,᾽" -- 726 Οἀγιεαρ “46΄- 
φοκαέεέ. 

“ Ὧγ, ΟἰἸδάάεη ντῖῖε5 ἢ οἱἢ ἀπᾶ ρῥοΐϊηῖ, θαϊ νυ τῇ σῖϑο τηοάδεγαϊίου, ἃ 
δεηΐδὶ ἴοης δῃὰ στοεῖ ροοά 5βεῆ5θ. . . . 7ῇε Ὀοοϊς ἰς ψειτδη ἴῃ δη Ἔὀχοοὶ. 
Ἰεηῖ, Ὀυβίη655- κα δηὰ νὴ] ΕἸ σ] 5 ἢ βιγ]θ, ἢ] ἢ οαττία5. τἴη6 δυῖμοσ᾽ 5 ροϊηὶϊ 
Δηα ρυγροβς δηᾶ ἢδ5 δὴ διϊγϑοίΐνα ν᾽ 14} οὐ 115 οὐνι.""--- ΖΑ 7πάεῤεμάφρί. 

“Α Τομρτοποηβίῖνθ, ἱηϑρίγίηρ, δηᾶ Πεϊρίαϊ ργυϊᾶς ἴο ἃ ῬυΞΥ ραϑῖοσ. ΟἿ 
“πᾶς ἴῃ ἴἴ ὁ τη τας οὐ ργαςιῖοδὶ βαρροϑιίοηϑ ἔογ (Π6 ἀδσνοϊορτηδηῖ οἵ ἴδο 
δρίγιυδ] δηά ψοτκίηρ ΠΠ 6 οἱ ἴπῃ6 ΟΠυτος, δηὰ ἴΠ6 δῆϑυγεσ ἴ0 ΤΏΔΩΥ Ρτοῦ ταν 
{πὶ ἀγα ἃ οοῃϑβίδηϊ βογρί εχ τυ ἴο ἴπς (αἰ α] ταϊη!ϑῖογ.᾽" 
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